
fl

i
I

I I



Jaromír Indra: Prapory střeleckých spolků slezských měst

Vladimír Markl: Vznik a vývoj tovární značky V. Ž.

Jiří sttboc: Ještě ke genealogii Řeplínských z Berečka

Do vaší knihovny

Z činnosti klubu

Představujemeheraldické kreslíře

ADRESY AUTORŮ:

Jaromír Indra, Edisonova 41, 70500 Ostrava-Hrabůvka

Vladimír Markl, Lesní 803, 73514 Orlová-Lutyně

Jiří Stibor, Mitušova 63, 705 00 Ostrava-Hrabůvka

Významné osobnosti ve světle matričních zápisů

Gideon Arnošt svob. pán von Laudon
nar. 10. 10. 1716 Tootzen
zem. 14. 7. 1790 Nový Jičín Foto: E. Mandrlová

Státní oblastní archiv v Opavě, fond "Sbírka matrik SmK", úmrtní matrika římskokatolické fary Nový Jičín

z let 1784-1814, fal. 47, sígn. NJ I 17.
(Viz B. Indra: Generál Laudon v novojičínských matrikách, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, sv. 30,

]982, s. 70)

Na zadní straně obálky: Vítkovice - železárny II strojírny Klementa Gottwalda, oborový podnik. Zahrnují od 1. 1.
1979 Hutní montáže, n. p., Ostrava, Mostáreň Brezno, n. p , Brezno, Uničovské strojírny, n. p., Uničov, Transporta,
n. p., Chrudim. Zďárské strojírny a slévárny, n. p., Žďár ll. Sázavou, Výzkumný ústav transportních zařízení Praha.
(k článku V. Markla)

ZPRAVODAJ vydává Klub genealogů a heraldiků Ostrava při DKP Vítkovic. Řídí PhDr. Karel Mlll1er s redakční radou.
Zodpovědný redaktor Vladimír Kejla. Grafická úprava: Petr Pavliňák. Schváleno k tisku odborem kultury NVO pod
čj. 75/81 z 24. ll. 1981. Veškeré články, drobné příspěvky a jinou korespondenci zasílejte laskavě na adresu: KOHO,
pošt. přihr. 217, 729117 Ostrava. Uzávěrka č. 17. byla 19. 1. 1984.



Významnou památkou na téměř čtyřsetletou činnost

střeleckých spolkli na území naší republiky jsou spol
kové střelecké prapory. Byly symbočem jednoty spolku,
jeho tradic, vážnosti a bohatství. Reprezentov.uy spolek
v průběhu královských střeleb, ve slavnostních pr ůvodec..
střelců při zemských i celorakouských spolkových střel

bách, při církevních slavnostech a všech významných
společenských událostech své doby.

Veřejné nošení praporu muselo být povoleno přtsluš

nou vrchností nebo magistrátem, později moruvskoslez
ským guberniem a po r. 1850 zemskou vládou slezskou
v Opavě. V letech 1917-1939 bylo povolová.no na za
kladě § 7 ministerského nařízení ze dne 26. 2. 1917 č, 97

ř. z. Prapory uniformovaných střeleckých sbor ů schva

lovalo ministerstvo na základě zvláštního povolení cí
saře. Slavnostní svěcení praporu, spojené od druhé polo
viny 19. stol. většinou se slavnostní střelbou, bylo vý
znamnou společenskou událostí města, konanou Zd

účasti většiny obyvatel a cizích hostů. O kmotrovství
nad praporem byly spolkem vždy požádány manželky
významných osobností, kmotrovství nad prapory sborů

přejímalí do r. 1918 většinou členové rakouského panov

nického rodu.

VexHologické památky střeleckých spolků m ůžemc
rozdělit podle druhů a účelu používání do 11 skupin.

1. Prapory starých střeleckých bratrstev, existujících
od 16. do 18. stol., byly nepochybně ve vlastnictví všech
střeleckých bratrstev ve Slezsku, doklad však máme je,l
o dvou praporech cechu střelců v Krnově. Vzhled pra
porů střaleckých bratrstev neznáme.

2. Prapory střeleckých společností, ustavovaných od
od 18. stol., se sice také nedochovaly, popisy uěkterýcu

jsou však již známé z archivního materiálu a literatury.
Na praporech se objevují obrazy svatých patronů, znaky
měst, nápisy. Praporová látka je většinou v barvách
domu Rakouského; t. j. černá a žlutá, v barvícu měst,

církevních vrchností ap.

3. Prapory c. k. uniformovaných měšf'anských střelec

kých sborů, zřizovaných od poč. 19. stol. na základě

zvíáštního ctsařského povolení, byly zásadně v barvách

domu Rakouského a nesly vždy dvouhtaváuo rakouského
orla. Toto právo bylo sborům přiznáno císařským prtvt
It1giem v uznání vojenských zásluh při ohrožen í státu

a stanovilo také polovojenskou organizaci sboru; jehot
(lenové mělt právo nosit uní rormu a zbr-aň. V době

uIru vykonávali poř ádkovou a pomocnou vr.jenskou

strážní službu.

4. Prapory měšťanských střeleckých spe lk ň, v,-nihljí
cích reoľgnnizací střnleckých spotečností na základ?'
spolkových zakonů z r. 1852, resp. 18(07, nesou kromč

znakl! mést, poprvé ta'.,é umístěný střelecký ()'l1blém - ..
\'D věnci z dubové a akan tové ratolesti 3tFe!ech:ý~ teré,

ph:.:krytý nebo pl'ckryvající dvě zkh'žené rercovuice.

5. PralJOrové stuhy byly př ívůšováuy na žer,ť prapo ru

pi"i SV8C(~IlI praporu! výrocich spolku, ll{lV.št'~)V{lCI1 v/'

zuamnvc), csobncsn ap. Jso:.t z.prnv id la hO~Hitě vvšívánv

zlatem a opatřeny nápisy. Pro historii spolku mají do
kurrientárn í hodnotu.

6. Praporky králů střelců máme ve střeleckých spol
cích ve Slezsku poprvé doloženy od šedesátých let 19.
stol. Byly pořtzovány pro krále střelců v různých tva

rech i barvách, ve fo-rmě korouhve zavěšené na žerdi
a nošeny v cele královského průvodu. Byly analogií sta
rého zvyku kr-álů střelců, doloženého do konce 18. stol.,
darovat střeleckému spolku na památku získaného krá
lovství stříbrný štít s vyrytým jménem a letopočtem.

7. Praporky cílařů, používané již za existence střelec

kých bratrstev, byly zhotovovány v jasně viditelných
barvách, zpravidla ve tvaru klínu a upevněny na dlou
hých tyčích. Sloužily cílařům k signalizaci zahájení

střelby, kvality zásahů ap. V devadesátých letech 19.

stol. byly na většině střelnic nahrazeny elektrickým
signalizačním zařízením.

8. Šerpy, zavěšované křížem přes prsa, byly téměř ve

všech střeleckých spolcích používány k dekorován!
krále, prvního a druhého maršála. Většinou byl y zhoto
vovány v barvách příslušného města a sloužily současně

k upevnění střeleckých cen získaných za dosažené vý·

sledkv ve střelbě.

9. Prapory nárndních gard, činných v letech 1818-1851

jako uniformované měštanská sbory s vlastními prapory,
byly po zrušení národních gard v r. 1851 a odevzdání
zbraní a veškeré výzbroje nepochybně rovněž staženy.

Výjimečně byly po nějakou dobu uloženy v kostelích.
lIJ. Prapory měšťanských kostelních gard tvort druhou

zvláštní skupinu praporů používaných členy měšťan

ských církevních g1ljrd, zřizovaných církevními vrchnost
mi v městech jim náležejících. Členové gard měli po
vinnost čestné strážní služby u Božího hrobu, při ná
vštěvách církevních hodnostařů, v průvodech Božího
těla ap. Gardy zanikly v r. 1848, kdy byly včleněny clo
vzníka jících národních gard.

ll. Prapory střeleckých svazů. Není doloženo, že by
dva ve Slezsku existující střelecké svazy, v r. ]898 Zd'

ložený Severozápadní slezský střelecký svaz se sídlem

v Jeseníku a v r. 1900 založený Rakousko-slezský zemský
střelecký svaz se sídlem v Opavě, používaly zvláštní sva
zové prapory. Je však známa existence praporu, se kte
rým se slezští střolct zúčastnili III. něm.ecké spolkové
střelby konané v 1'. 1831l ve Vídni. Prapor jH popsán
pod heslem Opava.

Prapory jednotlivých sti'eleckých
spolků:

ANDELSKÁ HORA (a. Bru n tál i

Měšťanský stteteck ý sbor v AnrJ!'\lské Hoře I Engels·
berg, dnes součást Světlé Hory l, který měl vlastni nud
bu a uniformy, vlastnil jnště v r. 1922 starý ,'ti"eleck]
prapor, užívaný pi'! stuvnostn ích pi'íleži testech. Prapor
nv l uchováván na radní ct, jeho bližší popis iH~zn[ul1e. li

BILOVEC (o. Nový jiť':in)

V arrhtvním mu ter i á lu sti'eleckého spolku v Bilovc.



Obr. 1a - Avers praporu střelecké společnosti z Horního Benešova.

založeného v devadesátých letech 18. stol., jsou o spol
kových praporech jen sporadické zmínky. Emil jelonek,
autor článku o historii střeleckého spolku v Bílovci
uvádí, že střelecký spolek vlastnil před r, 1862 starý
spolkový prapor, avšak jeho osudy mu nebyly známy.
Dne 10. srpna 1862 byl vysvěcen nový spolkový prapor,
pořízený za 165 zl. Kmotrou praporu byla Magdalena
Hirtová, manželka starosty Bílovce. 2) Jaik prapor vypa
dal, nevíme, ale podle poznámky [elonka, že "spolkovy
prapor ve svém tvaru a vybavení tvoří symbol střelec

kého spolku", se můžeme domnívat, že prapor nesl na
jedné straně střelecký emblém a na straně druhé znak
města Bílovce. Po vzniku čs. republiky udělila zemská
správa politická v Opavě dne 22. 12. 1922 střeleckému

spolku v Bflovcí povolení k dalšímu nošení pruporu.v)

BRUMOVICE (o. Opava)

V materiálech střelecké společnosti v Brumovicích,
založené r, 1887, nacházíme o spolkovém praporu jen
zmínku. Prapor byl vysvěcen 5. června 1927 pod krnot
rovstvřm Idy Fuchsové, manželky předsedy spolku. ")
nližší podrobnosti nejsou známé.

HRUNTAL

Střelecký spolek v Bruntále, jehož založení je kladeno
do r. 1739, ztratil během pruské okupace města v r.
1866 všechny prapory, které do té doby vlastnil. 5) Pru-

sově Je totiž použili jako koberce na obsazené střelnici.

V r. 1867 bylo na návrh střeleckého mistra Ervína v.
Orosze usneseno dát zhotovit nový červeno-bílý prapor. 'j)

Byl-li zhotoven, nevíme. V červnu r, 1888 navštívil střel

nici velmistr řádu německých rytířů arcivévoda Vilém
se svým bratrem arcivévodou Evženem, pozdějším vel
mistrem řádu, a daroval střeleckému spolku nový pra
por, zhotovený ve Vídni. Na aversu zelené barvy bylo
zlatě vyšito jméno arcivévody Viléma, červeno-bílý re
vers nesl znak města Bruntálu. Prapor byl vysvěcen ph
jubilejní střelbě uspořádané ke 150. výročí trvání spol
ku a postavení nové střelnice, konané ve dnech 29. G.

až 3. 7. 1889 v Bruntále. 7J Ve vexilologické sbírce Slez
ského muza v Opavě je pod ínv. č. J 14 uložena 18 cm
široka a 150 cm dlouhá bílo-zelená stuha s třapcl, s ná
pisem "Schiitzen Vereín Freudenthal 30. [uní j 889, 150.
jilhriges [uhílěum und Fahnenweihe", která byla přtvů

zána ke čnělce žerdi praporu.

Zmíním se ještě o jednom praporu, který má se stře

leckým spolkem v Bruntále určitou souvislost. Při zří

zení národní gardy v Bruntále v r. 1848 zanikla tzv. kos
telní garda (Kirchengarde), založená počátkem čtyřicá

tých let 19. stol. bruntálským obchodníkem a pozdějším

starostou Rudolfem Wohlfahrtem. Garda byla UJ1lfOrffiO
vana, měla vlastní hudbu a prapor z bílé hedvábné
látky s městským znakem na jedné a mariánským obra-



Obr. lb - Revers praporu střelecké společnosti z Horn ího Benešova.

zem na straně druhé. Ještě v r. 1926 byl prapor uložen
ve farním kostele v Bruntále. 8)

FRÝDEK

Z archivního materiálu střeleckého spolku ve Frýdku,
založeného r. 1843, není patrno, že by spolek vlastmi
střelecký prapor.

HORNÍ BENESOV [a. Bruntál)

V dochovaném zlomku archivního materiálu sttelecké
společnosti v Horním Benešově, založené v druhé polo
vlně 18. stol., není o existenci spolkových praporů žádná

zmínka. V r. 1848 zakoupilo město na zhotovení pra
poru národní gardy po čtyřech loktech žlutého, černého

a červeného merina. Prapor gardy byl vysvěcen 13. 3.
1818. V r. 1852 byl podle usnesení obecního výboru roz
střtžen na dva kusy, z nichž byly zhotoveny dva kos
telní prapory. 9) Zmínku o praporech střelecká společ

nosti přináší Adolf Peschke v r. 1937. Uvádí, že ještě

v r. 1937 vlastnila střelecká společnost dva prapory. Je
den ze zeleného sukna, zhotovený v r. 1872 (uložený na
střelnici), a druhý, dosud užívaný (uložený v koste le t ,

který však blíže nepoptsu]e. Domnívá se, že musel exis
tovat ještě starší prapor z doby před r. 1848. V r. 1!J89
byl vysvěcen nový střelecký prapor. lOl Ve vexUologické
sbírce Slezského muzea v Opavě je uložen nedarovaný

prapor střelecké společnosti v Horním Benešově. ll)

(obr. Č. 1)

Popis praporu: vyšívaný prapor z hedvábné látky, š.
151 X v. 110 cm, s okraji zdobenými žlutým třepením,

připevněný 30 pozlacenými hřeby na vyřezávané zeleno
bílo·zlaté dřevěné žerdi s mosazným hrotem zdobeným
s1řeleckým emblémem na čnělce.

Avers: list barvy zelené, ve střední části černo-bílý

střelecký terč překrývající po stranách vyční

vající dvě černa-bílé vlajky a dvě ručnice se
stříbrnými hlavněmi a hnědými pažbami a ře

meny. Nad terčem na tyči posazen šedý stře

lecký klobouk se zelenou stuhou a zeleno
žlutým peřím. Pod terčem stylizovaná mašle II

nápis "Schutzen Verein Bannísch''. Mašle i ná
pis stříbrné se zlatými okraji.

Revers: list barvy béžové, uprostřed ve věnci z dubové
(vlevo] a akantové (vpravo) ratolesti, sváza
ných červenou stuhou, nesignovaný obraz sv.
Huberta se dvěma klečícími postavami vpravo
dole, malovaný na voskovém plátně oválného
tvaru o rozměrech Š. 57 X v. 69 cm.

Poněvadž Peschke uvádí, že prapor z r. 1872 byl zho
toven ze zeleného sukna, jde nepochybně o mladší pra
por střelecké společnosti z r. 1889.



JAVORNÍK (o. Šumperk)

O starých praporech střelecké společnosti v Javorníku,
jejíž založení je datováno letopočtem 1715, jsou známy
jen kusé ínformace. Z anonymního rukopisu dějin města

z r. 1850, s přípisy do r. 1870, se dovídáme, že pří po
žáru města v r. 1825 shořel í černo-žlutč štráfovanj pra
por střelecké společnosti v javornikuP] Rok po požáru
(1823) byl zhotoven nový prapor. 13) Z roku 1850 máme
zprávu o červeno-bíle štráíovaněm praporu. Přípis v ru
kopise z r, 1870 říká, že 14. srpna t. r. byl slavnostně

vysvěcen nový spolkový prapor. 14) Bližší podrobnosti
nejsou známé. V dubnu r. 1925 zaslala střelecká společ

nost v Javo-rníku zemské správě politické v Opuvš skic.i
nového spolkového- praporu a požádala o povolení jeho
nošení. [obr, č. 2) Zemská správa polítícka povolila
8. 5. 1925 nošení prapor utš}, který byl pak vysvěcen přr

slavnostní střelbě konané ve dnech 20.-21. května 192'1
li [avornfku.T'] Je-li dochován, nevím.

Popis praporu: vyšívaný prapor na žerdi, rozměry ne

Obr. 2 Skica praporu střelecké společnosti

v Javorníku z roku 1825.

známé, kraje praporu zdobeny žlutým třepením, na č:něl

ce žerdi kovový hrot se střeleckým ernbléme:n.
Avers: list barvy r ůžová-hílá-růžová s nápisem "Jauer

ni gel' Schiitzengesellschaft 1715-1925".
Revers: list stejné barvy, ve středu na světle hnědé

kartuši se zelenými dubovými rato-lestmi měst

ský znak: v modrém štítu tři stříbrné meče

se zlatými rukojetmí nesoucí na vrcholu zlatou
š.istípuprsčítou hvězdu.

JESENÍK (o. Šumperk)
První zmínka o praporu střelecké společnost! v Jese

níku (Frývaldově), zalo-žené v druhé polovině 17. stol.,
je z roku 1809. V tomto ruce zaplatila střelecká společ

nost za 10 a 1/" lokte černé sameto-vé látky určené ke
zhotovení praporu 117 zl. 47 kl'. a neznámému malíři za
namalování znaku na prapor 11 zl. 39 kl'. 17) ještě v r.
1U35 byla v majetku spolku střední část neídantíftkova
telného praporu se zbytky žluté látky s namalovaným
městským znakem na jedné a nápisem "Stadt Freywa l
dauer Schiitzenfahne" na straně druhé. Styl písma a
skutečnost, že ve spo-lko-vých spisech chybí až do 1'.

1872 jakákoliv zmínka o pořízení jiného praporu, potvr
zují domněnku, že se jednalo o střední část černo-žluté'

1"<0 praporu z r. 1809. V r. 1872 byl na podnět člena

střelecké společnosti Adolfa Raymana pořízen no-vý čer

no-žlutý prapor za 185 zl. 78 kl'. s namalovaným dvouhla
výrn rakouským orlem na aversu a namalovaným měst

ským znakem na reversu. Prapo-r byl používán až do r.
1922, kdy bylo jeho nošení pro černo-žluté rakouské
barvy zakázáno. Pro vypochodování a navrat střelců

o královských střelbách byly až do r. 1935 používány
obyčejné látkové prapory bez jakýchkoliv ozdob. Po
slední, třetí prapor, byl pořízen v r. 1935. Střelecké spo
lečnosti jej darovali manželé Miillerovi z Jeseníku.

Papis praporu;
Avers: list bílé barvy, ve středu ve věncí z dubových

ratolestí znak města Jeseníku. Nad znakem zla
tě vyšitý nápis "Freiwaldauer burgertrcher
Schiitzengesellschaft 1935", pod znakem vyšito
věnování "Gewidmet von Alois und Marie Můlter",

Revers: list zelené barvy, uprostřed ve věnci z dubové
a akantové ratolestí střelecký emblém, pod ním
vyšitý verš "Schiitzendienst íst alter Brauch,
deutsche Schiitzentugend Buch".

Prapor byl slavnostně vysvěcen 11. srpna 1935 během

VIII. slezské svazové střelby konané ve dnech 11.-18. 8.
1935 v Jeseníku. 18)

JINURICHOV (o. Bruntál)
O činnosti střeleckého spolku v Jindřichově, jehož

stanovy byly schváleny zemskou vládou slezskou v r.
1882 19), víme vzhledem k chybějícímu archívnímu ma
tertálu velmí málo. Jak vypadal spolkový prapor, s nímž
se střelci z Jíndřichova zúčastnilí VIII. slezské svazové
střelby v r. 1935 v Jeseníku, není známo. ~O)

KRNOV (o. Bruntál)
Při katastrofálním pozaru města Krnova 1. dubna

1779 shořely na radnici dva cechovní prapory krnovské
měšťanské střelecké společnosti, založené již v první po
Iovíně 16. stol. Jak vypadaly, nevíme, Po ukončení krá
lovské střelby v r. 1781 uspořádali střelci sbírku a za
vybranou částku 21 zl. 32 kl'. 9 hal. byl pořízen nový
černo-žlutý hedvábný prapor s třapcem zavěšeným pod
čnělkou žerdí, který byl vysvěcen 8. září 1795 při znovu
otevření kostela na Cvilíně. V r. 1809 by! prapor polep-



šen zlatě vyšívanou stuhou. ~l) V r. 1840 byl opatřen

nový prapor, za nějž střelecká společnost zaplatlla 82 zl.
39 kr. 22 ) V r. 1865 byla střelecká společnost reorgani
zována, schváleny nové stanovy a pořtzen nový střelecký

prapor. 23) O obou praporech (1840 a 1a65) nic bližšího
nevíme. V r. 1883 bylo na zasedání střelecké rady usne
seno opatřit nový prapor. Skicu praporu zhotovil akade
mický malíř Antonín Sperlich z Krnova, výroba praporu
byla zadána firmě W. Stedry v Chomutově. Slavnostní
vysvěcení zeleno-bílého praporu, který nesl na zelené
straně znak knížete Liechtenštejna - protektora stře

lecké společnosti v Krnově, a na straně bílé znak města

Krnova, se konalo 17. srpna 1884. Kmotrovství nad pra
pore:n převzala kněžna Henrieta z Lichtenštejna. Za
zhotovení praporu zaplatila společnost 532 zlatých. c4,
Na tu dobu obrovská suma dává tušit, že se jednalo
o skvostný prapor bohatě vyšívaný zlatem. Podobně jako
předcházející prapory není dochován.

V městském muzeu v Krnově je uloženo pět praporků
králů střelců střelecké společnosti v Krnově s letopočty

1862, 1864, 1876, 1897 a 1911, jediné (!) mi dosud známé
exempláře sti'eleckých spolku ve Slezsku. ~5)

Praporek z r. 1862, popis: trojcípá vyšívaná korouhev
z hedvábné látky se dvěma žlutými třapcí, Š. 46,5 X v.
C8 cm, upevněná na dřevěné žerdi o délce 170 CIl S mo
sazným hrotem na čnělce.

Avers: list bílé barvy se zlatým nápisem "Ivo Pauler
/bůrgl. Schůtzenkoníg/ 1862", se zelenou akanto
vou snítkou uprostřed a zlatou korunkou nad
nápisem.

Revers: list téže barvy, volně v poli tři lovecké rohy,
náústky dovnitř, se třemi šestipaprsčitými zlatý
mi hvězdami.

Praporek z r. 1864, popis: trojcípá vyšívaná korouhev
z hedvábné látky se třemi zlatými třapcí, Š. 44 X v.
70 cm, upevněná na dřevěné žerdi o délce 160 cm s mo
sazným hrotem na čnělce.

Avers: list fialové barvy, uprostřed bílý terč zdobení
na okraji stříbrným rostlinným ornamentem
s flitry a perličkami s nápisem "Ad. Dorant
/biirgl: Schůtzeukčníg/ 1864".

Revers: list téže barvy, volně v poli tři stříbrné lovecké
rohy, náústky dovnitř, se třemi stříbrnými šesti
paprsčitými hvězdami. Mezi náústky přtsita ovál
ná, na papíru tištěná kolorovaná kresba, rozrně

ry Š. 5 X v. 8 cm, zobrazující vpravo klečícího

nahého muže s plnovousem, prosícího sedícího
muže s šavlí přes kolena, vlevo hlava kon.}
(snad vyobrazení sv. Martina).

Praporek z r. 1870, pnpís: trojcípá vyšívaná korouhev
z hedvábné látky se třemi zlatými třapct. Š. 46 X v.
80 cm.
Avers: list černé barvy s bílým, flitry zdobeným nápi

sem "Franz Kurz /biirgI.!Schiitzenkonig/ 1876".
Revers: list bílé barvy, v zelené kartuši s čeruozlatou

kor-unkou a žlutou trubkou na vrcholu, tři :~lat<}

lovecké rohy, náústky dovnitř, se třemi šesnpa
prsčitými zlatými hvězdami.

Praporak z r. 1897, popis: (obr. č. 3), vyšívaná korou
hev z hedvábné látky se zlatým třepením na okraji, 'i.

46 X v. 61 cm, upevněná na dřevěné žerdi o délce
210 cm s mosaznou bambulkou a hrotem na čnclce,

Avers: list modré barvy se zlatým nápisem "Carl Seifert
,biirgerl.!Schiitzenkonig/ 1897".

Revers: list bílé barvy, na modrém štítě se zlatým Ie

rue:n, zdobeném dvěma zkříženými ratolostmt d

kor-unkou, třt zlaté lovecká rohy, náústky. do-

vnítř, se tře:nt stříbrnými šesti paprsčitými hvěz

dami.

Praporek z r. 1911, popis: trojcípá vyšívaná korouhev
z hedvábné látky se zlatým třepením na okraji, s. 38 X v.
62,5 cm.
Avers: list zelené barvy zdobený 8 mm širokým zlatým

lemováním se zlatým nápisem "Heinrich Peter
/biirgerl./Schiitzenkonig/ 1911". Pod nápisem
zlatá stylizovaná lilie.

Revers: list bílé barvy zdobený jako na aversu, na zlatě

obšitém modrém poli s korunkou tři zlaté lo
vecké rohy, náústky dovnitř. se třemi zlatými
šestípaprsčltýnu hvězdami.

Osudy dalších královských praporků, kterých bylo ně

kolik desítek, nejsou známy.

ODRY (o. Nový Jičín)

O historii privilegované střelecké společnosti v Od
rách, založené r. 1813, mnoho nevíme. 26) Ve zlomcích
archivních materiálů je první zmínka o spolkovém pra
poru ze září r. 1851. Z jakých důvodů byla zamítnuta
okresním hejtmanstvím v Opavě suplika střelců se žá
dostí o pořízení spolkového praporu, není známo. Dne
25. srpna 1910 povolila zemská vláda slezská v Opavě,

na žádost střelecké společnosti v Odrách, nošení spol
kového praporu, jehož skica byla předložena a schvále
na. 27) (obr. č. 4)

Popis praporu: vyšívaný prapor na žerdi, rozměry ne
známé, kraje praporu zdobeny žlutým třepením.

Avers.: list barvy černo-červeno-žluté, ve střední části

v oválu umístěném v hnědé kartuši městský

znak: v modrém poli na zeleném návrší dřevě

ná hnědá strážní věž s červenou střechou a dvě

ma zelenými praporky. Nad znakem opis "Privi
legierte Schiitzengesellschaft" pod znakem
"Odrau". Krajní rohy praporu zdobeny dubo
vými ratolestmi.

Revers: list barvy zeleno-bílé, ve střední části ve věnci

z dubových ratolestí hnědý střelecký emblém,
nad ním nápis "Ob' Aug' und Hand,", dole
"Fiirs Vaterland l" Krajní rohy zdobeny jako na
avsrsu.

Dne 25. 5. 1923 sdělila zemská správa politická v Opa
ve střelecké společnosti v Odrách, že zakazuje nošení
tohoto praporu ve smyslu § 7 míntstersk áho nařízení ze
dne 26. 2. 1917 č. 79 ř. z., a to proto, že "barvy černá,

červená a žlutá (zlatá) byly ustaveny na zasedání ně

meckého národního shromáždění ve Výmaru dne 15. 7.

1919 jako německé říšské barvy a nošení těchto barev
by mohlo vzbudit dojem protistátních tendencí a monlo
by urážet city většiny státních občanů, čímž by mO~11

být pcrušen veřejný klid a pořádek" 28). Jaké byly dalšf

osudy praporu neni mi známo. Stfelecká společnost

v Odrách vyvíjela činnost až do konce třicátých let
tohoto století; byl-li pořízen nový prapor, nevím.

OPAVA
Střelecká společnost v Opavě, založená r. 1582, vlast

nila, jak vyplývá z inventáře majetku společnosti z r.
1750, pět praporů: "jeden starý císařský prapor, jeden
starý prapor knížecí, jeden městský prapor Zničený, je
den starý prapor a jeden prapor olocnouck ý" 2J). Bhžš í

údaje o praporech nejsou známé. V r. 1773 zakoupit
tehdejší střelecký mistr Mathes Friedel po 5 loktech
červ.má a bílé hedvábné látky a nechal zhotovit na
vlastní náklad riový prapor. Žert( a malba znaku na pra
For byla zaplacena z pokladny společnosti. Dne ll. čer-



Obr. 3a - Avers praporku krále střelců z Krnova

vence 1773 byl prapor v domě střeleckého Inspektora
slavnostně přibit k žerdi a poprvé použit při zahájení
královské střelby. 30) Jak přesně vypadal a jaké byly
jeho další osudy, nevíme. V r. 1865 byl v rámci střelecké

společnosti vytvořen zvláštní měšťanský střelecký

sbor. 31 J V r. 1869 byla střelecká společnost přetvořena

na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Frant. Josefa I.
ze dne 22. 12. 18'39 na c. k. privilegovanou střeleckou

společnost v Opavě. 32) Podle § 33 stanov ze dne 10. 3.
1870 měla společnost právo uniformování členů a nošení.
vlastního prapnru. 33J Dne 9. 4. 1877 bylo na schůzi vý
boru společnosti rozhodnuto nechat zhotovit střelecký

prapor, který by odpovídal novým stanovám. Zároveň

bylo rozhodnuto požádat císařovnu Alžbětu o kmotrov
ství nad praporem. 3.j J Skvostně vyšívaný bílo-žlutý pra
por o rozměrech Š. 140 X v. 130 cm, upevněný na roze
mratetné žerdi s pozlacenou špicí se střeleckým emblé
mem, byl zhotoven za 4 měsíce. Bílá strana praporu
s červeno-bílým křížovým vyšíváním na okraji nesla stře

lecký znak, žlutá strana rakouský státní znak. ~,5) Za
zhotovení praporu zaplatila spolecnost 382 zl., které
byly shromážděny sbírkou mezi 84 manželkami střel

ců. 36) Svěcení praporu se konalo 12. srpna 1877. Císařov

na Alžběta, kterou zastupovala kněžna Adolfína BelJe
garde 37), darovala spolecnostt 140 cm dlouhou r;erveno
bílou stuhu s vyšitým aliančním znakem císařovny a
nápisem .,Kaiserin Elizabeth der k. u. k. priv. SchLítzen
Gesellschať in Troppau, im ]ahre 1877". Stuha je docho 
vána. :8) Po vzniku ČS. republiky byla žlutá strana s ra
kouskýrn státním znakem přckrvta zelenou hedvábnou
látkou a přešita zeleno-žlutým kř íž ov ým stehem. 3!l J Pru
por byl střeleckou společnostt používán až do jejího zi
n i ku během II. svctové války. Podobně jako předchozí

prapory není dochován.

Obr. 3b - Revers tého-ž praporku.

V depotu opavské střelecké společností byl uložen
také spolkový prapor rakousko-slezských střelců z r.

1868. Černo-žlutý prapor bez jakéhokoJiv nápisu 00 roz
měrech Š. 250 X v. 160 cm s okrají zdobenými zlatým
třepením byl zhotoven z damašku a upevněn na černo

žluté dřevěné žerdi s mosazným hrotem na čnělce.

K praporu, který se nedochoval, byla připevněna 27 cm
široká a 200 cm dlouhá stuha z bílého hedvábí se zlat8
vyšitým nápisem "Bundesfahne der Osterr. - Schlesi
scben Schiitzen".jO). Stuha zdobená mašlí je cl ocnová
na. 41)

OSOBLAHA (o. Bruntál]
I přes chybějící archivní materiál střeleckého spolku

v Osoblaze, založeného již v r. lrJ65, se dovídáme o dva-a
spolkových praporech.v's] První byl zhotoven v r.
1844 . .j3) V majetku spolku byl ještě v r. 1858, jak vy
plývá z inventáře realit a zařízení střeleckého spolku
v Osoblaze, zaslaného zemské vládě slezské do Opavy. ,j.ll

Druhý prapor byl pořízen v r. 1929 a vysvěcen ph slav
nostní střelbě, konané dne 14. července 1929 v Osoblaze.
jak oba prapory vypadaly, nevíme.

TĚSIN

Střelecká společnost v Těšíně byla založena v r. 179:;.
Na základě dvorského c.Írkulál'e ze dne 12. 10. 11300
vo věci zřízeni zemského mysliveckého sboru postavila
společnost za 1200 zl. z vlastních prostř-edků 1.4 p ln"
oděných a ozbrojených IllUŽÚ z řad svých členů k zem
sl,é hotovostí clo Brna a zavázala se, že po dobu války
bud e na ně ptíspívut častkou 188 zl. ročně. Za tyto- zá
sluhy byla v rámci společnosti vvtvořena 28. 9. HlOl sa
mostatná měštanskú střelccka kompanie (sbor J v počtu

42 muzů s právem untřorrnovánt a nošení ctsarsxóho



praporu. Kmotrovství nad praporem převzal arcivévoda
Karel Ludvík, který se osobně zúčastnil slavnostního
svěcení praporu dne 29. 8. 1802, kdy ve jménu sv. Tra·
jice, rakouského císaře a Albrechta, vévody Saskotěšín

ského přibil prapor třemi hřeby k žerdi. 48) Císařský

prapor byl s největší pravděpodobností čerriož.lutý a
nesl na žluté straně císařského orla. Další zpráva
o praporu chybí.

VIDNAVA (o. Bruntál)
Z dochovaného archivního materiálu střelecké spo

Iečnosí ve Vidnavě, o níž je nejstarší zmínka již v 1'.

1559, se dovídáme o existenci několika střeleckých pra
porů. V r. 1720 bylo společností zakoupeno po 5 loktech
karmínově rudého, zeleného a bílého taftu a po 2 lok
tech červené, bílé a zelené hedvábné látky a za barvy
na prapor zaplacen 1 ztatý. V r. 1754 bylo za namalo
vání štítu na prapor zaplaceno neznámému malířt 8 zl.
Zpráva z r. 1781 uvádí, že ve Zlatých Horách bylo opa
třeno 9 loktů taftu bez udání barvy, 1,5 lokte zeleného
a 1 loket bílého plátna na štít praporu. Jak oba prapory
vypadaly, nevíme. Z popisu královské střelby v r. 1804
se dovídáme, že na střelnici byly přineseny mimo jiné
i dva pr apory: červeno-zeleno-bílý s obrazem sv. Floriá
na na jedné a c. k. rakouským orlem na druhé straně

(s největší pravděpodobností prapor z r. 1720) a prapor
z černožlutého taftu "též s obrazy". V r. 1812 byta
provedena sbírka na nový černo-žlutý prapor, který však
byl v r. 1839 již ve velmi špatném stavu. Sbírkou mezi
střelci bylo vybráno 58 zl. na nový prapor. Zda byl opa
třen a jak vypadal, nevíme. V inventáři z r. 1859 je uve
deno, že spolek vlastni "dva staré střelecké prapory a
jeden dobrý střelecký prapor". Dne 4. 5. 1867 byl vysvě

cen nový střelecký prapor, kmotrou byla Emma v. Arans
dorL Není mi známo, jak vypadal. V červenci r. 1090 se
střelecká společnost obrátila na dva výrobce spolkových
praporů ve Vídni, firmu Sellinger & Hassínger a firmu
Zambach & MUller, a žádala o zaslání návrhu a roz
počtu na nový prapor. Rok nato dodala firma Zambacn
& Muller spolkový prapor v ceně 113 zl. Svěcení pra
poru, ohlášené na 15. 8. 1891, mělo být spojeno s osla
vami 225 let trvání společnosti. Kmotru praporu Alžbětu

Marii, dceru zemřelého korunního prince Rudoifa, za
stupovala Valerie v. Mertl, rozená Rudztnská z Rudna,
bydlící v Ondřejovících u Bruntálu. Oslava však byla
znemožněna velkou vodou, která způsobila značné ško
dy na střelnici i ve městě. Slavnost byla uspořádána

později, ve velmi skromných poměrech. V archívním
.matertalu společnosti se dochovala skica praporu.
(obr. č. 5)

Popis praporu: vyšívaný prapor na žerdi, rozměry š,

180 X v. 120 cm, kraje praporu zdobeny žlutým třepe

ním, na čnělce žerdi mosazný zlacený hrot se střelec

kým terčem.

Avers: list barvy zelené, ve střední části císařský dvou
hlavý orel.

Revers: list barvy bílé, ve střední části v kartuši zdo
bené korunkou znak města Vidnavy: ve stříbr

ném poli na zeleném návrší vzrostlý strom
s hnědým kmenem a zelenou korunou, nad zna
kem nápis "Weidenauer Schůtzengeseltschaít",
pod znakem letopočet ,,1891".

Je-li prapor dochován, nevím. V r. 1896 se mluví o po
řízeném novém praporu rl patronce Alžbětě Marii. Patrně

jde o prapor pořízený v r. 1891. Poslední zmínka o exi:;
tencí praporu je z r. 1938. U příležitosti X. slezské sva
zové střelbv, konané Ve dnech 22.-,29. 5. 1938 ve Vidna-

vě, byl opraven zchátralý prapor. Který, zpráva neuvá
dí. 47)

VRBNO POD PRADĚDEM (o. Bruntál)
Za předchůdce střeleckého spolku ve Vrbně, jehož are

chivní materiály se nedochovaly, lze považovat měšťan

skou gardu, založenou Již r. 1611 a přejmenovanou kon
cem 17. stol. na měšťanskou střeleckou gardu. V r. 1813
byl přijat opět starý název měšťanská garda. Garda exis
tovala s několika přestávkami až do třicátých let 20.
století. Vlastnila dva prapory. Jak vypadal prapor, který
daroval gardě r. 1825 městský hormístr František Schu
bert, nevíme. Byl používán až do r. 1864, kdy byl zhoto
ven nový prapor z bílé hedvábné látky, rámované mod
rými a červenými trojúhelníky, nesoucí na aversu obraz
Panny Marie a letopočet 1825, na reversu znak města

Vrbna a rok 1864. Prapor byl upevněn na modro-bílo
červené žerdi se špicí z bílého kovu. Zda je prapor do
chován, nevíme. 48)

ZLATÉ HORY (o. Bruntál)
Uniformovaný měšťanský střelecký sbor, zřízený vý

nosem zemské vlády slezské v Opavě 10. 7. 1803 jako
součást střelecké společnosti ve Zlatých Horách (Cuk
mantlu], jejíž založení je kladeno do r. 1625, používat
až do r. 1839 dva střelecké prapory. Pro jejich špatný

Obr. 4 - Skica praporu privilegované střelecké

společnosti v Odrách z roku 1910.



Obr. 5 - Skica praporu střelecké společnosti

ve Vidnavě z roku 1891.

stav bylo v témže roce rozhodnuto opatřit nový prapor.
Za 177 zl., vybraných sbírkou mezi 48 členy střelecké

společnosti, byl pořízen nový černo-žlutý císařský pra
por s rakouským orlem. Povolení k jeho nošení bylo
vydáno dne 5. 2. 1870 zemskou vládou slezskou v Opavě

na základě nejvyššího rozhodnutí císaře Františka [ose
fa 1. ze dne 28. 1. 1870. Tento prapor byl v r. 1913 na·
hrazen praporem novým, pořízeným za částku 211 ra
kouských korun. 49) Níc bližšího o praporech nevíme.

zur.ovx (o. Šumperk)

Střelecká společnost v Žulové (Frýdeberk), zuložen.i
r. 1705, vlastnila dva střelecké prapory. 50) O praporu
z r. 1848 nevíme vzhledem k chybějícímu archívnímn
materiálu nic. Zhotovení druhého praporu s umístěným

městským znakem bylo povoleno zemskou vládou slez
skou v Opavě dne 24. 8. 1904. 51 ) Zlatě vyšívaný modro
žlutý prapor, zhotovený vídeňskou firmou Seelig, nesl
na modré straně znak města a nápis" Bllrgerliche Schu
tzengesellschaft Friedeberg 1905" a na straně žluté sne-

lecký emblém a napis "Ob' Aug' und Hand Iurs Vater

land!". Prapor byl vysvěcen během slavnostní střelby

lm dvousetletérnu výročí trvání střelecké společnosti.

konané ve dnech 13.-20. srpna 1905 v Žulové.:;2)

Z uvedného přehledu vyplývá, že z vexilologických
památek po střeleckých spolcích ve Slezsku se docho
valy jen zlomky. [e-Ií podchycen veškerý dochovaný ma
teriál, nemohu potvrdit. 53) Rovněž v dochovaném
archivním materiálu střeleckých spolků jsou o prapo

rech, až na výjimky, jen sporadické zmínky. 54)

Práce o praporech střeleckých spolků ve Slezsku Je
první svého druhu, podobný soupis nebyl dosud u nás
publikován. Budu povděčen za všechny připomínky

k textu článku a za upozornění na jakýkoliv vexilolo
gický materiál střeleckých spolků ve Slezsku a na Mo
ravě, jehož soupis připravuji.

Fotografie: Luděk Pustka, Slezské muzeum, Opava.

Poznámky:
1. Prapor byl užIván měšťanským sborem také o CÍl"

kevních slavnostech, jak je popisuje j. K., Die
Engelsberger Biirgergarde, Freudenthaler L1indchen,
1922, s. 29-31.

2. Ielonek, Emil: Kurze Geschichte des wagstadter
Schiitzenvereins, Schiitzenzeitung, Opava 1933, č.

1'-5.
3. SOA Opava, Zemská vláda slezská (dále ZVS), sign.

1lI/25,
4. OA Opava, Střelecká společnost v Brumovicích, Pro

tokol schůzí "Braunsdorfer Schůtzengesellschatt"

1887-1937.
5. Rozmanith, josef: Gedenkblatt der f'reud enthaler

Schlltzengesellschaft aus dem [ahre 1866, Freuden
thaler Landchen, 1929, s. 49-50.

6. OA Bruntál, Střelecký spolek Bruntál, "Co\lierenz
Buch der Freudanthaler Schlltzengesellschaft, sign. 1.

7. Geschichte des Freudenthaler schutzenverernes,
Fest-Zeit~l\1g zum III. osten. schles. Landesschtessen.
Bruntál 1907, s. 10.

8. Ochetz, julius: Die Kirchengarde von Ereudanthal,
Freudenthaler Landchen, 1926, s. 14.

9. Peschke, Adolf: Die Beníscher Nationalgarde des
[ahres 1848, Benischer Landchen, 1935, s. 61.

10. Týž: Die bllrgerliche Schiitzengesellschaft Benísch,

Benischer Landchen, 1937, s. 62.
ll. Prapor popisuje E. Šefčík: Spolkové prapory ve ve

xílologtcké sbírce Slezkého muzea v Opavě. Casopts
Slezského muzea v Opavě - B, 1982 (31 J.'i. 85--86.
Prapor má ínv. Č. J 1.

12. SDA Opava, Sbírka fotokopií, sígn, II-112, "Chronik
von jauernig", rkp. před r. 1850 s přípisy do 1'. 1870.

nefol.
13. Gedenkbuch des Oesterretchtschen Schůtzeribundes

(dále Gedenkbuch), Wien 1906, s. 87.

14. Viz poznámka 12.
15. SOA Opava, ZVS, sígn. III/25.

16. Deutsche Post, Opava 1925, Č. 111.
17. Kettner, Alois: Chronik der Freíwaldauer Burgerli

chen Schůtzen Gesellschaft, Frývaldov 1907, s. Bt.
18. Urbasek, KarI: Zum VIII. Schlesischen Verbands- LInd

Fahnenfest Schiessen in Freiwaldau, Schútzenzet
tung, Opava 1935, s. 85-86. Viz též Kettner, c. u.,

s. 99.
19. SOA Opava, ZVS, sígn. IIl/25.

20. Schlltzenzeitung, Opava 1935, Č. 16.
21. Kontger, Ernst: Geschichte der J1igerndorfer

Schlltzengesellschaft bís 1838, Krnov b. d., 5. 29-3U.



22. OA Bruntál, prac. Krnov, Střelecký spolek Krnov,
Kniha zěptsů střeleckého spolku-- B.

23. Gedenkbuch, c. d., s. 86.
24. Kniha zápisů, viz pozn. 22. Antonín Sperlich byl v r.

1844 přijat za člena měšťanské střelecké společnostj

a namaloval řadu královských terčů pro krnovské

měšťany. Viz: B. Indra, KrnovšU malíři od konce 18.
století od osmdesátých let 19. století, Časopis Slez
ského muzea v Opavě - B, 1981 (31), s. 38.

25. Praporky jsou uloženy pod přírůstkovými čísly: 945/61.,
944/61, 961/61, 960/61, 962/61. Za umožněni prohlídky
děkuji vedoucí muzea paní Vladírníře Kostrhounové,

26. RoHeder, Anton: Geschíchte der St.idt und des Ge-
richtsbezirkes Odrau, Steyer 1903, .,. 708.

27. SOA Opava, ZVS, stgn. IIl/25.
28. Tamtéž, inv. č, 1859.
29. OA Opava, Stl:'elecký spolek Opava, sign. !Dc3, Stře

lecký protokol opavské střelecké společnosti od r.
1747, s. 344.

30. Tamtéž, s. 71.
31. Statuten des biirgerlichen Schůtzenkorps in Troppau

z 25. 6. 1865.
32. Czeike, Josef Benedikt: Geschichte der bilrgerlichen

Schiitzengesellschaft Troppau, Opava 1928, s. 48.
33. Statuten der k. k. privilegierte SchiitzengeseHschaft

in Troppau zlO. 3. 1870.
34. Czeike, c. d., s. 133.
35. Czeike, c, d., s. 257. Dnes již asi nezjistíme, o jaký

znak na bílé straně praporu se jednalo. V § 33 sta
nov z 25. 6. 1865 (jež však nebyly schváleny) se
říká, že "sbor má právo nositi prapor ve slezské
zemské barvě" (žlutá) "a opavské městské barvě"

(bílo-červená) "s císařským orlem nebo slezským
zemským znakem na jedné a opavským městským

znakem na straně druhé". V § 33 stanov zlO. 3.
1870, schválených zemskou vládou slezskou v Opavě

dne 18. 5. 1870, je uvedeno, že "sbor má právo nositi
prapor v opavských městských barvách, jehož jed
na strana nese císařského orla a druhá strana opav
ský městský znak". Nikde se namluví o "střelec

kém znaku" (Schiitzenwappen), který měl prapor
podle Czeíkova popisu nést.

36. OA Opava, Střelecký spolek Opava, sign. IDc5, Pa
mětní kniha dárců praporu střelecké společnosti

z r. 1877.
37. Czeike, c. d., s. 134-136.
38. Stuha je uložena ve vexilologické sbírce Slezského

muzea v Opavě pod inv. Č. J 22.
39. Czeike, c. d., s. 257.
40. Czeike, c. d., s. 258.
41. Je uložena vexílologícké sbírce Slezského muzea

v Opavě pod ínv. Č. J 25. Za umožnění prohlidky
stuh a praporu děkuji dr. E. Šefčíkovi.

42. SOA Opava, Pozůstalost E. Richtera, Eduard Richter:
Geschichte der Stadt Hotzenplotz, jíl 1., 1897, s. 72,
rkp.

43. Gedenkbuch, c. d., s. 86.
44. SOA Opava, ZVS, sígn. IIl/25.

45. Schiitzenzeitung, Opava 1935, Č. 5-·6.

46. Statuten der k. k. priv. Teschner Schiitzengesel1
schaft, Těšín 1872, s. 5-6.

47. OA Šumperk, prac. Javorník, Střelecký spolek Vid··
nava 1666-1938.

48. Benzing, Leo: Oas Biirgergardekorps in Wiirbenthal,
Die Heírnat, Opava 1924 [I'. 2), s. 88-91.

49. Hoffmann, J. C.: Chronik der biirgerlichen Schutzen
gesellschaft Zukmantel, Zlaté Hory 1913, s. 1.07-110,
174.

50. Gedenkbuch, c. d., s. 85.

51. SOA Opava, ZVS, sign. IlI/25.

52. Schiitzen Zeítung, Brno 1905, Č. 38.

53. V r. 1981 jsem se obrátil na všechna muzea na Mo
ravě s žádostí o informace, jaký materiál střelec

kých spolku moravských a slezských měst je depo
nován ve sbírkách. Výsledek uvádím v článku.

54. S podivem konstatujeme, že tak významným spol
kovým předmětům, jakými byly bezesporu střelecké

prapory, je ve spolkových spisech věnována tak
malá pozornost. Dovídáme se např., kolik střelci

snědli a vypili během každoroční královské střelby,

ale kdy a kým byly prapory zhotoveny, uvedeno
není.

Vítknvické železárny, národní podnik.
Naše exkurze do dějin Vítkovických železáren pomalu

končí. Zbývá časový úsek let 1945-1983, mnohým z nás
důvěrně známý. Krátká období drobných krtz í byla vv
strídána velkými úspěchy a nebývalým rozletem tvůrčí

iniciativy. Je to období poměrně kratké, a le slavné. Když

bylo vyhláškou č. 206 ministru průmyslu ze dm) 27. 12.
1945 s účinností od 27. 10. 1945 znárodněno VIIl-lT, če

kal y podnik obrovské potíže a překážkv. Zelezůrnv ne-

byly sice zničeny válkou, ale řada potíží, které se hro
madily, zdály se být nepřekonatelué. Výrobní kapacita
podniku byla využita zhruba na 40 ']/o, závody bylv orien
továny na válečnou výrobu a bylo nutno celý výrobní
program od základů zmčnít. Ftnanční prostředky odčer

pala firma Gibet, nebyl vozový park pro dovoz surovin
a p rucovu íků, I11[W]lO dělníkú odešlo budovat pohraničí

a jak víme, bylo nutno nahradit 70 % techutckého a ad
ministrativního personálu. Nedostatek pracovních sil byl



řešen náborem a během r. 1945 bylo přijato 6764 nových
pracovníků, sice s požadavky na zařazení do pracovně

výhodných profesí, ale bez kvalifikace. Neradostnou It

nanční situaci se snažilo vedení V. Ž. řešit získáním ná
hrady za škody způsobené podniku válečnými událostmi.
Jednalo se zhruba o 25 říšskoněmeckých firem, z nichž
19 leželo v západní zóně okupovaného Německa a pouze
11 bylo ochotno vyrovnat se s předloženými požadavky,

Ani spor s firmou Gibet nebyl úspěšný. Tzv. jižní závod
v Kunčicích zůstal jako říšskoněmecký majetek v rukou
sovětských vojsk coby válečná kořist. Díky pochopení
velení sovětských vojsk byl však už v listopadu 1945

předán zpět pod správu závodu. Dalším neradostným
taktem bylo omezení exportní výroby. Sklady zůstaly

buď úplně prázdné, nebo v nich zbylo zboží pro nčrnec

ké zákazníky. Železniční spojení existovalo pouze se Svý
carskem. Přes všechny uvedené potíže se v zakázkové
kanceláři začaly hromadit objednávky z Belgie, Dánska,
Finska, Francie, Holandska, Itálie, Norska a Švédska,
avšak v té době nebylo možno jejich požadavkům vyho
vět. Táž situace byla i se zakázkami pro Sovětský svaz.

Zásadním mezníkem ve vývoji podniku byl 23. březen

1946, kdy v Úředním listě Republiky československé

byla otištěna vyhláška ministerstva průmyslu o zřízení

Vítkovických železáren, národního podniku. Se zpětnou

platností od 1. 1. 1946 byly k železárnám přičleněny

další podniky, a to Akciová společnost pro hlubinné
vrtání v M. Ostravě, Vápenka Studénka, Stavební společ

nost ve Fryštátě a továrny na staviva Orlit v Praze. Toto
posílení bylo vlastně kompenzací za ztrátu dolů Anselm,

Doubrava, Hlubina, Ida, Luís a Oskar; dále byly odlou
čeny koksovna a briketárna Karolina, elektrárnu Karo
lina, dvůr v Porubě a cihelna se dvorem v Doubravě.

Vedení železáren usilovalo o připojení dalších podniků

k základnlmu závodu, ale jeho návrhy s výjimkou sply
nutí s Válcovnou trub a železa ve Svínově v r. 1947 ne
byly akceptovány. Proces úprav a zásahů do struktury
podniku trval až do r. 1951.

Snad by nebylo na škodu zmínit se o některých ma
jetkoprávních vztazlch. V prvé řadě to hyl spor V. Z.

s rothschildovsko-gutmannovskou skupinou o londýnské
finanční hodnoty a prodeji akciové ůčasti na dole Freja
ve Švédsku. Veškerý majetek bývalého VHHT byl zná
rodňovacím dekretem převeden na národní podnik Vít-

Obr. Č. 1

kovícké železárny, které se s původními majiteli př-ímě

řeně vyrovnaly. V roce 1948 byl vyvolá.i spor o vlast

nictví těžířstva dolu Freja. V té době se protahování
sporu mohlo zvrtnout pro Československo v riskantní
podnik; švédská vláda mohla a. s. znárodnit a převod

Iínancí by byl velmi náročný, bylo nutno postupovat ne
jen rychle, ale hlavně uváženě. Dalším aspektem, hovo
ř íclm pro brzké ukončení celé zůležttostí, byla možnost
snížení získaného kapitálu o likvidační daň, navíc hro
zilo nebezpečí, že švédský soud by mohl vlastnické n.i
roky anulovat. Posledním důvodem ke spěchu byly tzv.
londýnské fínančnI hodnoty. V. Ž. převzaly znárodněním

nejen aktiva, ale i pasiva bývalého podniku, a to nejen
doma, ale i v zahraníčí. Jednání bylo ve Stockholmu r.
1950 úspěšně dovodeno do konce, železárny získaly z po
dílu 17536 000 švédských korun, což bylo víc, než poža
dovala skupina rothschildovsko-gutmannovského kapitá
lu za celý podíl. Bývalí představitelé železáren nemohlí
již vznášet finanční požadavky na V. Ž. Podstatněji hů

ře dopadl spor s firmou Gibet. Ta byla v roce 1951 zru
šena a po shrnutí všech pro a proti byl proces zasta
ven.

Krátce po skončení II, světové války se začínají žele
zárny vzpamatovávat z poválečné krize, daří se nejen
plynuleji zásobovat vnitří trh, ale vzestupnou tendenci
začíná mít i export. Po roce 1948, vzhledem k nově

vzniklé situaci v ČSR, ztrácejí železárny některá tradiční

odbytiště v západní části Evropy. Diskriminace je pře

konána velkými zakázkami do SSSR, Polska, Rumunska
a od r. 1950 i do Číny, navíc výrobky železáren byly
exportovány v celcích montovaných v jiných podnicích.
Ovšem přes tyto" dtlčí úspěchy nebylo možno trvale se
smířit se ztrátou některých trhů natrvalo, výměnou za
výrobky získávaly železárny 'měď a jiné strategické su
roviny důležité pro výrobu. Celá situace získala přízni

vější obrat teprve v r. 1956.
Rok po Únor-ových událostech bylo započato se stav

bou Nové huti, která byla projektována jako pobočný

závod železáren. Profesní struktura zaměstnanců však
zatím neodpovtdata potřabém.. Nedostávalo se odbor
ných pracovníků, množství brigádníků nebylo možno za
členit do stálých kolektivů pro jejich nezkušenost, od·
borné znalosti a namnoze ne zcela odpovídající pracovní
morálku. Částečným zlepšením této situace bylo vyřaze-
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VITKOVICE STEElWORKS OF KLEMENT GOTTWALD
OSTRAVA. CZECHOSlOVAK~
obr. č. 2

vlTKOVlCKÉ ŽELEZÁRNY
NÁRODNl PODNIK

OSTRAVA 10
ČESKOSLOVENSKO

Emblém o ploše 8 X 8 mm je urnístčn pod slovem Ces
koslovensko, Celá plocha nápisu je tvořena obdélníkem
o výšce 24 mm a délce 60 mm. První řádek má ro-změry

- výška 3 mm, délka 60 mm, u druhého řádku je výška
2,5 mm, délka 37 mm. Třetí řádek je vysoký 2 mm a
dlouhý 23 mm a konečně výška čtvrtého řádku je 1,5 mm
a délka 24 mm 4). Existuje text o výše uvedených roz-

a to zprvu na tiskopisech z doby národní nesvobody 5],

později týž nápis na běžných formulářích. První řádek

je dlouhý 90 mm a vysoký 25 mm, druhý řádek má
výšku 14 mm. Z této doby exísují další tiskopisy s tex
tem: "VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY národní podnik". Nový
emblém se dostává na hlavičkové papíry na sklonku
roku 1947, první exemplář nám známý je z 5. 12. téhož
roku. V textu čteme:

ní prvních vyučenců, absolventů základní odborné ško
ly v r. 1950. Týž rok byla uvedena do provozu želez
niční vlečka na staveniště nových provozů v Kunčí

cích 1).

Nastínili jsme si některé problémy vývoje železáren
a můžeme se vrátit ke sledování vývoje emblému. Tak,
jako se pomalu rozjížděla výroba, tak i jednotlivé OZK
i vedení podniku uvažují o nastolení pořádku mezi jed
notlivými ochrannými známkami, ev. o jejich znovuoži
vení. V našem případě se tak stalo 17. 7. 1946, kdy Kra
tochvílův návrh byl OŽK akceptován a ochranná znám
ka zapsána pod č. 116 950. Týden nato OŽK zasílá pod
č. j. 15834/46 přípis o znovu-přihlášení ochranné znám
ky zapsané či obnovené po 4. 5. 1945. Vedení podniku
odpovídá 2. září 1946 v tom smyslu, že chce přihlásit

původní ochrannou známku, ale zasílá štoček ochranné
známky z r. 1926 s letopočtem 1929. Celá věc je úplně

vyjasněna 19. září téhož roku, kdy se vedení V. Z.
rozhodlo definitivně pro Kratochvílovu známku a pí
semně ruší registraci ochraných známek z období VHHT.
Posledním rozčeřením této otázky je dopis OŽK Plzeň,

ve kterém je vedení vž. dotazováno, zda trvá na užt
vání ochranné známky VHHT z doby národní nesvobody.
Je přiložen její známkový rejstřík, kde je "W" v různých

modifikacích zastoupeno u následujících firem: Walter
Blum - Opava, Waldes - Praha-Vršovice, Ferdinand
Weber - Písek. 2)

V té době jsou používány hlavičkové papíry s textem'

měrech s podtiskem v modré barvě:

1828-1948
120 let 5).

Koncem roku 1948 převládlo ve všech závodech V. Z.
přání, aby podnik nesl jméno Klementa Gottwalda. Teh
dejší prezident dne 20.11.1948 souhlasí a na krátkou dobu
podnik nese název: "Vítkovické železárny n. p. Gottwal
davy závody, Ostrava". Vzápětí se však název mění a na
čtvrtstoletí se ustáli! na znění: "Vítkovické železárny
Klementa Gottwalda, národní podnik".

První ukázkou z tohoto období je hlavičkový papír
s textem:

Dnem 1. 1. 1952 byla z působnosti V. Z. vyčleněna

Nová huť a stala se samostatným podnikem a rok nato
byly vyčleněny montážní provozy a ustaven podnik Hut
ní montáže. Proč dochází k dalším reorganizacím? Nová
huť, resp. její staveniště, je dotována z finančního limi
tu V. Ž., nový podnik má převzít nosný program žele

záren. Ty mají být odsunuty do role "druhých houslí",
měly suplovat pouze tam, kde bylo momentálně třeba a
časem měly být úplně zrušeny. Tento postup se naštěstí

ukázal jako poněkud ukvapený, a tak se k mateřskému

podniku v r. 1958 vrací Hutní montáže a navíc jsou
přičleněny další podniky - Kotouč Strumberk a Mostár
na Lískovec. Blýskáním na lepší časy je založení provo
zu 052 v roce 1959, a to z bývalé STS v Kojetíně. V třetí

pětiletce se konečně začíná rozbíhat modernizace i v sa
motných železárnách. V roce 1962 se konečně promítl
nový název podniku do emblému V. Ž. K původnlmu

z roku 1916 přibyly do dolní části písmena VŽKG a tato

VITKOVlCKf: ZELEZÁRNY
KLEMENTA GOTTWALDA

NÁRODNI PODNIK
OSTRAVA 10

1828-1948
120 let 7).

VITKOVICKÉ ZELEZÁRNY
KLEMENTA GOTTWALDA
NÁRODNI PODNIK 8).

Emblém o ploše 10 X 10 mm je umístěn pod slovem Os
trava. Plocha, kterou nápis zabírá, je obdélníková o výš
ce 30 mm a šířce 60 mm. Jednotlivé řádky jsou členěny

následovně: 1. výška 3 mm, délka textu 60 mm; 2. 2,5 mm
a 60 mm; 3. 2,5 mm a 32 mm; 4. 2,5 mm a 32 mm.v]

Existuje týž text o totožných rozměrech s modrým
podtiskem:

Razítko na obchodních tiskopisech je třtřádkové s le
gendou:

[obr. č. 1]
VITKOVICKÉ ŽELEZÁRNY

NÁRODNÍ PODNIK
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Obr. Č. 3

úprava je zapsána dne 26. 3. 1962 pod Č. 115 049. Od
tohoto dne jsou oba emblémy postaveny na stejnou úro
veň a jsou zároveň ochrannými známkami části produk
ce výrobků železáren.

Podíváme se teď na několik modifikací obchodních
tiskopisů. První ukázkou je text zabírající plochu o výš
ce 32 mm a délce 60 mm. Text zní:

VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY
KLEMENTA GOTTWALDA

NÁRODNÍ PODNIK
OSTRAVA 71

ČESKOSLOVENSKO

Pod posledním slovem se nachází emblém z r. 1946
na ploše II X 11 mm. Pokud se podíváme na rozměry

jednotlivých řádků, pak zjistíme. následující hodnoty:
1. a 2. řádek jsou totožné, výška = 3 mm, délka 60 mm.
3. řádek je vysoký 1,5 mm, jeho délka je 23 mm. 4. řá

dek má výšku 2 mm a délku 28 mm. 5. řádek je stejně

vysoký jako předcházející, délka = 32 mm 9). V násle
dující ukázce již můžeme vidět nový emblém, který má
výšku 11 mm, šířku 12 mm a je umístěn nad legendou
následujícího znění:

VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY
KLEMENTA GOTTWALDA

NÁRODNÍ PODNIK
ŘEDITEL

Plocha nápisu je dána výškou 29 mm a šířkou 49 mm.
Jednotlivé řádky mají následující rozměry: 1. a 2. je to
tožný, jeho výška je 3 mm a délka 29 mm, třetí ř'ádek
je vysoký 2 mm a dlouhý 18 mm, výška čtvrtého řádku

je 2,5 mm, délka je rovna 13 mm. 10)

Další ukázka zabírá plochu o výšce 36 mm cl dálce

55 mm, emblém z r. 1946 se nalézá pod posledním řád

kem a zabírá plochu II X 11 mm. V textu čteme:

VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY
KLEMENTA GOTTWALDA

NÁRODNÍ PODNIK
OSTRAVA 71

Ceskostcvensko

Nadřízený organ MI-JD

feduotlivé řádky mají následující rozměry: 1. ;j 2. i'á·

dek jsou totožné o vysce 3 mm a délce 55 mm, třetí řá

dek je vysoký 2 mm, čtvrtý pak 2,5 mm, oba stejně

dlouhé, totiž 29 mm. Poslední dva řádky jsou totožné
výškou, a to 2 mm velká písmena a 1 mm písmena malá,
délka pátého řádku je 18 mm a 6. řádku 29 mm. 11)

Další hlavičkový papír se od předchozí ukázky liší
pouze několika maličkostmi, výška je 34 mm, délka je
totožná a chybí uvedení nadřízeného orgánu. 12)

V době nového rozmachu začíná stoupat export do ka
pitalistických států. takže v šedesátých létech vyvážejí
V. Ž. své výrobky do 65 zemí světa. Kdyoychom se chtěli

zmínit o všech novinkách ve výrobě a nových technolo
giích, přesáhl by výčet těchto úspěchů dalece rámec
našeho článku a tak se pouze lehce dotkneme některých

problémů mimo výrobu. V prvé řadě to byla nová akvi
zice propagace výrobků železáren, populární postavička

rytíře Vítka. Byla kreslena se štítem a dřevcem, v pře

vážné míře bývá umístěn na štítu emblém V. Ž. a na
dřevci upevněn praporec s nápisem: "VÍTKOVICE
STEEL". Týž nápis se objevuje v propagačních bro-žu
rách železáren, a to jak s emblémem V. Ž., tak i bez
něj [obr. č. 2). Pro zajímavost se zmíníme pouze o sku
tečností, že v roce 1964 byl předán Dům kultury pracu
jících do užívání VŽKG a zřízen podnikový archiv žele
záren.

S emblémem z r. 1956 se setkáváme na hlavičkovém

papíře v další ukázce, textová část zabírá plochu o výšce
36 mm a délce 55 mm, emblém, umístěný pod posledním
slovem, je vysoký II mm a jeho šířka je 12 mm.
V textu čteme:

VÍTKOVICKÉ ŽELEZÁRNY
KLEMENTA GOTTWALDA

NÁRODNÍ PODNIK
OSTRAVA 31

Československo

Ro-změrově je 1. il 2. řádek totožný, výška písma je
3 mm, délka textu pak 55 mm, výška písma 3. a 4. řád

ku je 2 mm, třetí řádek je dlouhý 29 mm a čtvrtý

21 mm. V pátém řádku je délka slova 18 mm, velká

písmena jsou vysoká 2 mm. malá 1 mm 13).

Na sklonku šedesá.tých let byl v oběhu tiskopis s em
blémem z r. 1953 a textem:

VITKOVICKt ŽELEZÁRNY KLEMENTA GOTTWALDA
NÁRODNí PODNIK. OSTRAVA. ČESKOSLOVENSKO



Obr. č. 4

Délka obou řádků je totožná, a to 125 mm, v prvém
řádku jsou zvýrazněna písmena V, Ž, K, G, jejich výška
je 6 mm, zbývající písmena jsou vysoká 4 mm, výška
druhého řádku je 3 mm. Emblém je umístěn před ná
zvem podniku a má rozměry o výšce 15 mm a šířce

17 mm. 14)

V roce 1970 byla zahájena výstavba nové cementárny
ve Štramberku a 20. května 1971 bylo na počest 50. vý
ročí vzniku KSC založeno Muzeum VŽKG a 15. března

1972 byl proveden poslední odpich surového železa na
Žofinské huti. Týž ruk byly uvolněny nemalé částky na
rozšíření závodní nemocruce a lůžkové kapacity zo
tavovny v Kostelci u ŠUpy. Na protest firmy "IRON
STEEL" je zakázáno používat za slovem Vítkovice an
glický název pro ocel.

Od 1. 1. 1973 se mění celý název podniku na: "VlTKO
VICE, železárny a strojírny Klementa Gottwalda, národní
podnik". Z této éry jsou nám známy dva druhy obchod
ních tiskopisů. První vidíme na obrázku Č. 3 a druhý na
obrázku Č. 4. Na obr. č. 3 čteme text:

VÍTKOVICE
ŽELE~ÁRNY A STROJÍRNY KLEMENTA GOTTWALDA
NÁRODNí PODNIK • 706 02 • OSTRAVA 6

Výška textu je 15 mm, délka 80 mm, s emblémem je
délka obrazce 113 mm, výška 22 mm, emblém zabírá
plochu o výšce 22 mm a šířce 23 mm. Jednotlivé řádky

mají náledující rozměry: 1. řádek - výška 7 mm, délka
41 mm; 2. řádek - výška 4 mm, délka 80 mm; 3. řádek

- výška 3 mm, délka 41 mm. 15 J Barva textu je černá.

Poněkud podrobněji si všimneme další ukázky, a to
pro její barevné modifikace [obr. č. 4). Plocha, kterou
zabírá text, je tvořena výškou 20 mm, délka je ve třech

případech 45 mm a v jednom 46 m. S emblémem, který
je umístěn v obdélníku o výšce 31 mm a délce 21 mm,
nápis měří 117 mm. Emblém sám má šířku 15 mm a výš
ku 14 mm. Plocha, ve které je emblém umístěn, je nám
známa ve čyřech barevných provedeních: a) šedo-modrá,
b) stříbrná, c) tmavě šedá, d) šedo-zelená. 17) Barva
textu je vždy totožná s barvou obdélníku, ve kterém je
umístěn emblém. Délkové rozlišení textové části je roz
dílné pouze v bodě cl. Slovo VÍTKOVICE je podtrženo
vždy červenou linkou.

Hlavičkový papír bez emblému používal ve zmíněné

době Podnikový archiv VŽKG (obr. č. 5).
Pro úplnost si povšimneme podnikového razítka z éry

národního podniku. V textu čteme:

VÍTKOVICE
ŽELEZÁRNY A STROJ!RNY
KLEMENTA GOTTWALDA

NÁRODNl PODNIK

Plocha, kterou zabírá, je tvořena obdélníkem o výše
17 mm a délce 40 mm. Řádky mají následující rozměry:

1. řádek je vysoký 4,5 mm, 2. a 3. řádek má výšku 2 mm,
čtvrtý řádek je vysoký 1,5 mm. Délka všech řádků je
shodná, totiž 40 mm 18J.

Jednu z forem propagace výrobků VŽKG pro zahraničí

vidíme na obr. Č. 6. Jako zajímavost si uvedeme, že
v dubnu 1975 byla zahájena doprava hutních výrobků

z železáren po řece Odře do PLR, a to' z přístavu Vítko
vice v Bohumíně a o dva roky později se konal 14. čer

vence zahajovací let letadlem Vítkovice 2.

S platností od 1. 1. 1979, vzhledem k nové struktuře

podniku, bylo slovo "národní" v názvu nahrazeno slo
vem "oborový". Do organizační struktury jsou zahrnuty
následující podniky: 'I'ransporta, n. p., Chrudim; Zrřárské

strojírny a slévárny, n. p., Žďár n. S., Mostáreň Brezno.
n. p., Brezno; Výzkumný ústav transportních zařízení

Praha; Uničovské strojírny, n. p., Uničov; Hutní montáže,
E. p., Ostruva.T']

"Oborový emblém" můžeme vidět na zadní straně to
hoto čísla, uprostřed je umístěn emblém VZKG z r. 1946
a další emblémy jsou řazeny podle směru chodu ho
dinových ručiček, a to od číslice 12. První hlavičkový

papír se podobá svým rozvržením obr. č. 4, výška nápisu.
stejně jako dělení řádků a rozměry obdélníku s emblé
mem, jsou totožné, liší se pouze v celkové délce, ta je
119 mm, délka nápisu je 42,5 mm. Barva písma a podkla
du emblému je tmavě šedá 20). Na obr. Č. 7 vidíme další
modifikaci. Výška textu je 20 mm, délka 44 mm, slovo,
VÍTKOVICE je podtrženo červenou čarou. Emblém o roz
měrech 14XJ4 mm je umístěn v obdélníku o výšce
18 mm a šířce 15 mm. Nápis včetně obdélníku je dlouhý
62 mm. Tisk je barvy modré. 21) Poněkud odlišnější jH

další ukázka. Textová část je shodná s obr. Č. 7, pro



všechny čtyři řádky činí 39 mm. Výška písma u 1. řádku

je 5,5 mm, druhý řádek je vysoký 3 mm, u třetího řádku

je výška rovna 2,5 mm, čtvrtý řádek je vysoký 1,5 mm.
Emblém, umístěný v modrém terčíku o (O 15 mm, je vy
soký 11,5 mm a široký 12 mm. Délka celého nápisu
včetně terčíku je 62 mm, výška 16,5 mm. Další ukázka
je rozměrově i obrazově totožná s textem na obr. Č. 3. 22 )

Z tohoto období je známo podnikové razítko s následují
cím textem:

VÍTKOVICE
ŽELEZÁRNY A STRO}lRNY
KLEMENTA GOTTWALDA

OBOROVÝ PODNIK

Podnikový

Obr. Č. 5

23 ]

U každé části ze série článků o vzniku a vývoji emblé

mů VŽ byly uvedeny prameny a literatura. Pro úplnost
se u některých institucí, z jejichž materiálů bylo čerpá

no, zastavíme.
1) Podnikový archiv VŽSKG:

V podobě, jakou známe dnes, byl založen v roce 1954.
Jistěže spousta listin byla archivována již dř íve, ale škody
které napáchala na listinném materiálu válka a krátké
období po ní, nelze již odčinit. Spisový materiál byl
ke konci II. světové války z obavy před možným zniče

ním uložen v podzemí nynějšího dolu Rudý říjen ldříve
Ida) a mikroklimatické podmínky zde nebyly nejpřízni

vější. To, co nezničila příroda, pomohli likvidovat po
válce lidé díky volnějšímu přístupu k archiváliím [bý-

(VÍTKOVICE)
VíTKOVICE STEELWORKS OF KLEMENT

GOTTWALD

Obr. Č. 6

Zabírá plochu o výšce 16 mm a délce 40 mm. Výška
písma 1. řádku je 4,5 mm, druhý a třetí řádek je vysoký

2,5 mm, čtvrtý 2 mm.
Od 1. 1. 1981 je v názvu podniku pojem "oborový" na

hrazen výrazem "koncernový". Na obr. Č. 8 čteme na
sledu jící text:

VlTKOVICE
ŽELEZÁRNY A STROJÍRNY
KLEMENTA GOTTWALDA

KONCERNOVÝ PODNIK • 706 02 • OSTRAVA 6

Nápis zabírá plochu o výšce 22 m a délce 47 mm,
písmena u slova VÍTKOVICE jsou vysoká 6 mm, druhý
řádek je vysoký 3 mm, třetí 3,5 mm, čtvrtý má výšku
2,5 mm. Emblém je uložen v horní polovině obdél
níku o výšce 22 mm a délce 12 mm a má rozměry

11,5 X 11,5 mm. Podkladová barva a barva písma je ve
dvou provedeních, a to modrá a ultramarínová; stejnou
barvou je podtrženo slovo VÍTKOVICE. 241 Další modifi
kace 25) je po stránce alfabetické rozložena na stejné
ploše jako výše zmíněná ukázka, emblém je uložen
v horní polovin.') obdélníku o výšce 19 mm a délce
20 mm, délka nápisu včetně obdélníku je 61 mm, tisk
je černý stejně tak jako čára pod názvem podniku, výš
ka řádku 1. je 6 mm, řádků 2. a 3. 3,5 mm, čtvrtý řá

dek je vysoký 2,5 mm. Zároveň se změnou v názvu pod
niku se mění i jeho zkratka z VŽKG na VŽSKG. Poslední
zmínku o tisku věnujeme ukázce tvarově podobné obr.
Č. 3_ Text zabírá stejnou plochu jako u předešlých uká
zek tohoto typu, emblém je 19,5 mm vysoký a 20 mm ší

rcký. Řádky 1-3 jsou totožné s předchozími ukázkami,
pouze čtvrtý řádek je vysoký 2 mm. Text včetně emblé
mu je dlouhý 77 mm. Tisk je barvy černé 26)

valé konírny), a tak nyní schází pečetidla a. řada

pečetí z listin. Mnohé pečeti byly tak zničeny, že nešly
pro naše účely použít. Avšak díky tomu, že se zacho
valo zhruba 20 ks pečetidel, mohli jsme zhotovit novo
tisky a tak přiblížit narnnoze originální věci. Díky ochotě

a nebývalé trpělivosti pracovníků této instituce bylo
možno provést celkem solidní průzkum archiválií cl

z nich učinit takmčř nosnou páteř prvních tří pokračo

vání našeho seriálu. Z celé záplavy fondů byly vybrány
pouze ty, o kterých se soudilo, že budou mít prioritní
vztah k našemu tématu.

2) Muzeum VŽSKG:
Jeho fondy sloužily jako doplňující matertal hlavně

z 2. poloviny působení VHHT až po současnost. Mate
riály zde uložené jso-u až na několik výjimek zaměřeny

spíše na technický rozvoj železáren a na postavení pra
cujících v různých údobích vývoje podniku. Bohužel, pro
naše účely je nebylo mo-žno plně excerpovat.
3) Podnikový archiv GŘ - OKD, koncern:

Pro bohatost fondů, dotýkajících se problematiky V. Z.,
byl více než rovnocenným partnerem PA VŽSKG, zvláště

svými fondy Severní dráha Ferdinandova a Důln.í škody
z oddělení Důlního měřiče a geologa, Oba tyto Iondy by
ly pro nedostatek času excerpovány sondážně, ale svůj

účel splnily. Bylo by možno využít i písemnost! jednotli
vých důlních podniků, náležejících k SDF či VHHT, stej
ně tak fondu Ředitelská konference, ale máme za to', že
výsledek by nebyl úměrný vynaložené námaze.
4) Státní oblastní archiv v Opavě, včetně pracovíšf

v Olomoucí, Janovicích a Kroměříži:

Zde byly excerpovány fondy z let 1828-1848 l Kromě
['íž - fond ÚŘAS, Opava - fond Policejní ředitelství

v Mor. Ostravě - Prezidiální spisy, a to z přelomu sto-



letí }. Bohužel nedotčena zůstala spisová agenda velko
statku Hukvaldy a pro práce na novém uspoř ártání řon

du OŽK Olomouc nebylo možno. až na nepatrné výjImky,
tento fond alespoň prohlédnout.
5 J Ostravské muzeum:
Některé podklady byly ztsk any z bohaté knihovny a

drobné jednotlivosti z různých řundů tohoto zařízení,

které se zabývá ve své podstatné částí jinou čtnností.

Kromě již zmíněných materiál II byla to h lavně ochota
pracovnic poradit, kam se obrátit pro další informace,
což pomohlo ke snadnější orientaci ve velkém množstvt
pramenů.

6) Archiv města Ostravy:
Má velmi bohaté fondy, z nichž pro nás nejpřttazlt-

jmenovat všechny, proto těm, kteří byli uápornocní

radou a skutkem, buďtež tyto iádky poděkováním. Lze
si jen přát, aby tato pomoc pr! př íštích pracech vět

šího rozsahu nebyla anonymní, ale malé kolektivy byly
schopny zpracovat ve větší míře a lepší kvalitě všechna
zadání, která výbor KGHO bude čas od času v neustále
kratších intervalech od svých členů zajisté požadovat.
Vždyť jen tak je mo-žno všechny získané informace
nejen utřídit, ale hlavně zpřístupnit badatelské veřej

ností.

Poznámky

1) Matějček, j. - Vytiska, j.: Vítko-vice, železárny a
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Obr. Č. 7

VíTKOVICE
ELEZÁRNYA ST~OJíRNY
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KLEMENTA GOTTWALDA
KONCERNOIÝ PODNIK·70611l·0STRAVA I)

Obr. č. 8

vější jsou Drapalova sbírka a Archiv města Vítkovtc. Ve
fotolaboratoři této instituce vznikla většina Ioto'graff í

ko všem částem studie.
7] Muzeum Kroměřížska v Kroměříži:

Z jeho bohatých sbírek pečetidel byly pro naše účely

některé využity pro novottsky již zničených pečetí.

8] Státní oblastní archiv v Brně:

Bylo doporučeno provést excerpci fondu Revírní báň

ský úřad Brno, což však pro nedostatek času nemohlo
být provedeno.
9] Úřad pro vynálezy a objevy v Praze:

r pro tento úřad platí totéž, co pro SOA v Brně. Autor
článků byl v čilé korespondenci s pracovníky tohoto za
řtzení, ale nakonec pro nedostatek času a poměrně

ko.nplíkované možnosti studia od osobní návštěvy této
instItuce upustil.

Závěrem

Sárie čtyř článků, kterou jste dočetli, byla příspěvkem

KGHO k výročí 155 let trvání Vítkoví ckých železáren.
Původně to měla být kolektivní práce na jedné, obsaž

nější stati, ale vlivem různých okolností kolektiv neza
čal pracovat, i když jisté náznaky zde byly, a celá. tíha
odpovědnosti za splnění vytčeného úkolu dosedla ua
bedr-a autora. Tomu při postupném nalézání nodkl adu
bylo líto pomíncut některé zajímavosti, aniž by je před

ložil k posouzení širší veřejnosti.Tím se materiál hro.ua
d.íl a výsledkem celého snažení byly již ony zmínéné člán

ky. Ani ve světle těcÍltn skutačnost í však není možno
hovořit o jediném autorovi. Není myslitelné, aby za
tak krátký čas shromáždil veškeré podklady vlastním!
silami. Inľormace z ískava l od desítek lidí, což pomohlo
ke snazší or ientact v celé prohlematice. Není možno vy-

a strojírny Klementa Gottwalda, Praha 1978, s.
246-388.

2] PA VŽSKG, Korespondence k obnově ochranných
známek, 1946-1948.

3] Tamtéž, Obchodní tískoptsy VHHT, kart. ll.
4) Tamtéž, Korespondence závodní rady, 1948.
5) Tamtéž, Písemnosti ve sporu ..., kart. EV/79, složka

VI/A.
6) Tamtéž, kart. I/2c, složka 89.
7] Tamtéž, kart. V 6/A, složka 79.
8 J Tamtéž, Ředitelská korespondence.
9] Tamtéž.

10] Tamtéž.
Ll.] Tamtéž.
12] Tamtéž
13) Tamtéž.
14J V soukromém majetku J. Palata.
15) Korespondence VŽKG s OKR nai Vítězný únor,

k. p., Ostrava.
16J Korespondence VŽKG s SPŠH z 22. 9. 1875.
17] Korespondence VŽKG s Dolem Vítězný únor, k. p,

Ostrava.
18) Tamtéž.
19) Politický katendář VŽKG 1981.
20 J Korespondence VŽKG s OKR - Dúl Vítězný únor

k. p., Ostrava.
21J Tamtéž.
22J Tamtéž.
23] Tamtéž.
24] Korespondence VŽ~KG s OKR - Dů l VíCzný únor.

k. p., Ostrava.
25) Tamtéž.
2:5) Tamtéž.



c. 1--2}

Na genealogii je přitažlivá zejména skutečnost, že nic
není uzavřeno jednou provždy; s týmž problémem se po
čase setkáváme náhodně ve změněných souvislostech.
Poučeni dřívější prací jej můžeme dále obohatit a roz
vinout.

Tuto okolnost mám na mysli, narazím-li na některé

.,známé jméno" při studiu pramenů či literatury. Potěší

jistě potvrzení pouhé domněnky nezvratným faktem, do
p lnění mezery chybějícím článkem, nelze se však vyva
rovat ani omylů.

V zájmu poznané pravdy je povinností autorovou, aby
své předešlé výpovědi doplnil či poopravil a umožnil tak
každému ze čtenářli nezkreslený pohled na předloženou

problemtíku.

Dne 11. 11. 1766 byly uzavřeny manželské smlouvy
mezi slečnou Valburgou Kotulínskou z Kotulína a Fran
tiškem Jindřichem sv. pánem z Berečka. Mezi nevěstíný

mi svědky se objevuje také Emanuel sv. p. Záviš z Ose
ruc jako matčin bratr. K roku 1782 se skutečně připo

míná Aloísíe Zoříe sv. paní Kotulínská, roz. sv. paní
Závíšová, vdova po plukovníkovi, jako tchyně Františka
[idřtcha sv. p. z Berečka. 1)

Také bratr Františkův, Josef Ondřej Kryštof, se oženu
s Josefou sv. paní Kotulínskou a měl s ní celkem 16 dětí,

z nichž však v roce 1789 žili čtyři známí synové. 2)

Domněnka, že se jednalo o sestry, je lákavá; k několika

násobnému příbuzenství mezi dvěma rodinami často

docházelo. Tuto domněnku skutečně potvrzuje následu
jící údaj:

František Ferdinand Kotulínský z Kotulína, narozený
4. 12. 1707 v Grachwicích, ženatý s Josefou Antonií, dce·
rou Františka Josefa hl'. z Hodic a Filipiny sv. paní v.
Caretto, narozenou 31. 3. 1710 v Lašovících, měl dcery
Valburgu Terezii a [osetu Antonii. Prvá se 12. 11. 1765
vdávala v Bravantíctch za Františka Jindřicha Jana sv.
p. Řeplínského a zemřela 8. 5. 1776. Druhá se narodila
19. 2. 1736 v Grachwicích a 24. 2. 1756 se provdala za
Josefa Ondřeje Kryštofa sv. p. Repltnského.P]

Jak však srovnat tyto údaje se skutečnostmi výše uve
denými? (viz pozn, 1) František Josef Filip hr. z Hodic
a Olbramlc se narodil 1. 5. 1659 jako syn Julia Leopolda
na Rudolticích a hradě Fulštejně a jeho první mnželky
Marie Barbory hr. z Nostic, zemřel roku 1727. Byl třikrát

ženat. S první manželkou Annou Magdalenou roz. Oder
skou z Lídeřova, ovdovělou Trautmannsdorfovou a Kin
skou, neměl děti. Jeho druhou manželkou se stala blíž?
neznámá Rauhgrěřtn Isabella, potřetí se oženil s Max
miliánou Filipinou sv. paní v. Caretto. Z druhého man
želství pocházela dcera Angelina Josefa, provdaná za
Františka sv. p. Kotulínského. 4)

Na první pohled je Zřejmé, že data v poznámkách 3
a 4 zcela nesouhlasí. Nabízí se pak možnost nahlédnutí
do farních matrik Bravantlc, které nám dávají částečné

vysvětlení.

12. listopadu 1705 zažily Bravantice jistě okázalou
svatbu zdejšího pána, Františka Jindřicha Jana sv. p.

z Herečka s Herulou Walburgou Terezií sv. paní Kotu
línskou z Kotulína, dcerou Františka Josefa sv. p., nejv.
lejtnanta jízdního pluku knížete Hannoverského a ve

litele pevnosti Sptlberka.v]
Jmenovaný byl s největští pravděpodností už 1. ledna

1723 kornetem u téhož pluku a bylo mu tehdy 25 let.
Pocházel z nemajetné moravské rodová větve a jeho rodiči

byli Karel Maxmilián a Terezie z Luxenthalu, která
zemřela 30. ledna 1725 ve Valašském Meziříčí. 6)

František Josef byl ženat s Aloísrí ZoHí sv. paní Za
víšovou z Ose-nic, dcerou Emanuela Kajetána a Antonie
Fragštejnové z Načeslavíc, dědičky statku Spálova. Její
bratr Emanuel sv. p. Záviš z Oseníc je skutečně spolu
s Karlem hr. Vetterem sv. p. z Lilie uveden jako svědek

sůatku.Y]

Dobřenský se ve svých genealogických poznamkac'i
dopustil omylu nebo již existující chybu převzal. Ztotož
ntl osoby Františka [oseta a Františka Ferdinanda Ko
tulínských v jednu a Valburgu Terezii tedy považoval
za sestru Josefy Antonie. Přesto nelze pochybovat
o spravností dat a jejích rodičích. Nepotvrzuje se však
hypotéza o sňatku bratří Řeplínských se sestrami.
Vraťme se k dětem Františka Jindřicha Jana a Val

burgy Terezie., jež lze najít v rodné matrice Bravanttc.
Nejstarším z dětí byl syn František Serafínský Ema

manusl Ludvík Jan Nepornucký Xaveríus, narozený 18.
cr pna 1766. příští ockračovateí rodu. 81

Druhý syn Jan Kazimír Karel Alois Placídus Valentin
se narodil 6. 10. 1767, zemřel však již 4. 3. 1769. !Jl

Třetí v pořadí byla dcera Alotsíe ŽoJie Antonie Eva
Terezie Gertruda Nepornucena, narozená 17. listopadu
1768. zřejmě totožná s Nepornucenou sv. paní ze Zvole,
roz. sv. paní z Berečka, která žila ještě roxu 1804. 10 )

Poslední z dětí, syn Jan Evangelista, zemřel jdko no
vorozsnec již následujícího dne, 28. 12. 1769 a by,
pohřben v kryptě farního kostela. ~1)

Nejstarší a zároveň jediný známý syn jmenovaných
manželů se oženil s Antonií Vincencií sv. paní Laryšovou
ze Lhoty, která po smrti jeho otce v dubnu 1796 koupila
zadlužený bravantický statek 19. 7. 1797 v dražbě a ze·
mřela 14. 2. 1835 v Raduni. Byla dcerou Kalixta Petro
sv. p. Laryše ze Lhoty a snad jeho první manželky Ka
tetiny hr. v. Wurmbr-and-Stuppach.uš ]
Závěrem je možno konstatovat, že zakladatelem zoo

brazené kapličky byl pravěděpodobněji majitel Stud.én

ky, Josef Ondřej Kryštof, se SVO:l manželkou [osef'o.t
Antonií sv. paní Kotulřnskou ze slezské větve rodu na
Grachwicích, která byla pouze vzdálenou příbuznou Val
burgy Terezie z moravské větve.

I k dalštrn dohadům, vysloveným v původním článku.

bylo přineseno upřesnění. Snad se bude zdát malí cher..
ným toto skromné doplnění k památce místního význa
mu, kolem níž bez povšimnutí projdou stovky lidí. Snad
se však mezi nimi najde i několik zájemců o genealogii
II heraldiku, kteří pochopí, že i málo známý a témě"

zapomenutý rud si zaslouží více než pouhé opisování
běžných údajů. ním JSOU mé řádky určeny.



POZNÁMKY:

1. SOA Opava, Pozůstalost ing. Josefa Nírtla [dále jen

PJN}, inv. č. S4, heslo Kotulínský z Kotulína.
Z. Christian ďElvert, Die Freíherren v. Bereczko, No

ttzen-Blatt 1870, Č. 9, s. 6S-63; Moravský a slezský
genealogický slovník, Brno 1983, s. 69-70.

3. SÚA Praha, Genealogická sbírka Jana Václava hr.
Dobřenského z Dobřenic, heslo Kotulínský z Kotu

lína, Č. 497.
4. Franz Josef Haussler, Ahnentafeln und Stammběume,

L-IIL Lieferung, Troppau 1929.
S. SDA Opava, Sbírka matrik SmK, oddací matrika ř. k.

fary Bravantice, stgn. Bi-III-Z, Iol. 19S-196.
6. PJN.
7. PJN; Gothaisches genealogisches Taschenbuch der

freiherrlichen Hauser, Gotha, Iustus Perthes 18S4,
s. S92-S94; SOA Opava, Sbírka matrik SmK, oddací
matrtka ř. k . fary Bravantice, sign. Bi-III-Z, fol.
19S-196.

8. SOA Opava, Sbírka matrik SmK, rodná rnatr íka ř. k.
fary Bravantice, sígn, Ei-lIl-Z, fal. 69.

9. Tamtéž, fol. 73; úmrtní matrika ř. k. fary Bravanttce,
sign. Bi-III-Z, fal. 132.

10. Tamtéž, foL 77; Christian ďElvert. Die Freiherren
Zwole v. Goldenstein, Nottzen-Blatt 1871, Č. 9, s. 69.

ll. SDA Opava, Sbírka matrik SrnK, rodná matrika ř. h_

fary Bravantice, sign. Bi-III-2, fol. 80; úmrtní matrika
fol. 133.

12. SOA Opava, Sbírka rukoptsů, inv. Č. 6. Franz [osepn
Háussler, Geschichte der uradeligen Famtlte Lartsc.i
von Ellguth ...

Heraldika v numistických časopisech

DROBNÁ PLASTIKA, časopis pro
členy České společnosti přátel drob
né plastiky se sídlem v Praze, přináší

celou řadu příspěvků uumtsrnatíckých
a Ialertsttckých, které se mohou stát
podkladem i pro speciální zájmy he
raldiků, mohou jim v jejich prací
napomoci, inspirovat je. Např. v 1.
čísle z r. 1983 najdeme studii V.
Hrušky "K nedožitým devadesátinám
Václava Kotrbatého". Tento vyntkají
cí numismatik, autor četných před
nášek, sběratel odznaků dělnického

hnutí apod., se velmi intenzívně vě

noval dřevořezbě - výsledkem této
výtvarně dokonalé záliby bylo ně

kolik set rodových znaků, znalců

měst, především českých a morav
ských, z nichž je dnes 354 vystaveno
v rožmitálském Městském památnfku
J. J. Ryby a vytvářejí tak ve světě

nevídanou expozici.

NUMISMATICKÉ LISTY, časopis vy
dávaný pro členy České a Slovenské
numísmatícké společnosti ve spolu
práci s Národním muzeem v Praze,
přinesly v prvních čtyřech vyšlých
číslech z r. 1983 článek V. Měřičky

"Zlaté rouno ve řalerístice a v nu
mismatice". Autor, jeden z předních
československých znalců ralertsttky,
seznamuje čtenáře s historickým vý
vojem tohoto z nejstarších a z nej
známějších evropských řádů, mají
cího úzký vztah i k našim zemím,
ukazuje na složení řádové kapituly,
zachycující nejvýznamnějšř evropské
rody, podrobně ponísu]e řádové de
korace v jejich dobových i lokálních
(rakouský a španělský) proměnách.

Heraldika zřejmě zaujme popís tzv.
potence, honosné kolany, která byla
určena pro Erbovního krále [Poten
ce de Rot ďArmes, dít Toison ďOr),

obsahující zlaté štítky se smaltova
nými znaky rytíři'! řádu. Studie je
doprovázena četnými vyobrazeními fl

bohatým poznámkovým aparátem.

SBĚRATELSKÉ ZPRÁVY, časop ís
vydávaný pobočkou ČNS v Hradci
Králové, jsou nejvíce zaměřeny pro

potřeby sběratelů a jejich široké zá
jmy. Heraldtkům lze do-poručit člá

nek V. Hrušky z 32. čísla "Jak to by
10 s pštrosími či supími pery ve zna
ku prince Waleského?", v němž na
numísrnattckérn materiálu (100 tran
ku k 600. výročí smrti krále Jana Lu
cemburského, britské dvoupencí 1971
a návrhu zlaté půllíbcy pro Waleské·
ho prince za panování královny Vik
torie z potovíny 19. stol.) vyvrací le
gendu o smrti Jana Lucemburského.

Květoslav Growka

Pražské erbovní hostince. Kalendář.

Text F. Skřivánek, kresby M. Baroch.
Praha 1983.

K pravidelně vycházející Heraldic
ké ročence dostala se do rukou he
r aldtků další publikace míněná Cl
provedená tentokráte jako nástěnné

kalendarium. Kromě staveb honosí
cích se starobylosti přináší i erby bý
valých majitelů domů. Jde o kresby
památných pražských hostmců Sta
rého Města i Malé Strany, k nimž
jsou přtkresleny znaky. Tak ;1 pivo
varnického domu U Vejvodů se uvádí
stavebník František Turek z Rozen
thalu a Sturmfeldu a další majitel
Václav Vejvoda ze Strornberka. Dru
hý list s hostincem U supa přináší

znak hraběte Bathanyho a arcíbísku..
pa Františka z Kuenburku, třetí hos
tinec U dvoú koček nese polepšený
znak Doubků, čtvrtý hostinec je hos.
tínec a pivovar U tří zlatých lvi'! s."
znakem purkrabího Daniela Sípaře

z Radotína, pátým hostincem je zná
má restaurace U Bíndr ů s erbem Ja
na Človíčka z Popovíc a Voř íkov
ských z Kunratic. Posledním hostin
cem je známý malostranský hostinec
U Glaubíců s pivovarem, jejž vlastmi
zprvu Kryštof Kobr z Kobrsberka a
od roku 1515 primátor Baltazar Glo
bic z Bučiny.

Publikaci bychom mohli označit ja
ko typický příklad aplikované pravé
heraldiky, kdyby ovšem kresby erbů

samy byly věrojatné. Jsou kresleny
v archaizujícím slohu, nedbají však
mnohdy základních heraldických pra
videl, např. o stranách, a také Iígu
ry jsou někde nezřetelné (gryf]." Skd
da, že autor krátkého textu' nepřtpo-
jil přesný blason. -

Viktor Palivec

Václav Burian: Stítky clomnuckých
střelců. Zprávy Krajskéhri vlastivěd

ného muzea v Otnmnuei, 1983, Č. 224,
s. 1-14.

Královské střelecké· štítky patřtlv
vedle střeleckých terči). k nejtypičtěj

ším památkám bývalých ,mf',stskýcll
střeleckých společností. Z kdysi. roz
sáhlé olomo-ucké sbírky se do dneš
ního dne dochovaly pouze dva kusy.
Podoba celé řady dalšlch štítků z '15.
až 18. století je vŠéfk'Žli'éfín~ i Věl':
ných vyobrazení ll: rukopise;' cuova
ném ve sbírkách KVMO. Na základě

těchto kreseb sestavil autor, katalog
olomouckých střeleckýchjštítků,oosa
hující 68 položek z" let lS33-l758.
V podrobném úvodu jsou mimo. jiné
rozebrány ikonografické. náměty jed·
notlivých štítků. Vedle, j1ápOŽénskýcll
motivů to byla předevšírn heraldtcké
výzdoba, ať již se' jednalo o znaky
šlechtické (Václav Bahenský z Luko
va - 1581, Josef ŽalkQvskr ze Žalko
vic - 1721, 1723, Jan JOsef watchov
ský v. Walchenheim- 1734 aj.) ne
bo, ve větší míře" o zn.aky osobní
(zastoupené často merkarní. nebo ce
chovními symboly). Rukopis obsahu
je rovněž kresbu štítku olomouckého
městského písaře Gabriela,. Glocara
z r. 1533, tedy z doby ještě, před pac
výšením do šlechtického stavu s pre
dikátem "ze Sedmidubů" (na s. 4 uve
deno chybně "ze Sedmi .Dvorů"}. čia

nek je doplněn fotografiemi 21 kre
seb a dvou dochovaných ortgínalů

štítků, coč poněkud vyvažuje.. z he,
raldikova hlediska, nedostatek, žé

znaky nejsou v katalogu popsány.
-klll-



Anton Spíesz: Remeslá, cechy a ma
nuíaktůry na Slovensku. Martin 1983,
208 s.

Další z řady populárně zaměřených

historických publikací martinského
nakladatelství Osveta podává přehled

řemeslné a manufakturní výroby na
Slovensku v období feudalismu a na
počátku kapitalismu. Autor se zabý
vá problematikou cechovních organi
zací a manufaktur, zaváděním prv
ních strojů do výroby a přináší znač

né množství konkrétních údaj II
o počtu řemeslníků a cechů v jed
notlivých slovenských městech. He
raldiky však zaujme především obra
zová příloha obsahující mimo jiné
41 fotografií a kreseb pečetí cech CI
a manufaktur z nejrůznějších měst

na Slovensku v období 15. -19. sto,
letí. I když se autor v textu cechov
ními pečetěmi vůbec nezabývá, uve..
dené fotografie, společně se zdařtlou

barevnou přílohou s ukázkami ce
chovních obsílek, džbánů, pohárů a
talířů, doplňuje vhodným způsobem

již dříve vydané Novákovy Cechové
znaky (Bratislava 1975) a seznamují
s konkrétními projevy cechovní sym
boliky na Slovensku. - km-s-

Pavel Horváth: Rodina Stúrovcov. Ku
genealógíi Stúrovskej rodiny. Vlasti
vedný časopis, 1983 (1'. 32 J, Č. 4, s.
155-160.

Autor navazuje na svůj příspěvek

v 1. čísle téhož ročníku Vlastivedné
ho časopisu o původu Dtonýza Stúra.
Zjišťuje, že rodina pocházela z Tren
čína, kde od počátku 18. století pro
vozovala soukenické řemeslo. Z rodi
ny vzešli mnozí přední představitelé

slovenského kulturního a vědeckého

života, především Lůdovít a Dionýz
Štúrové. Velké množství genealogic
kých údajů o členech rodiny v 18.
a 19. století je doplněno řadou foto
grafií a dvěma schematickými rode
kmeny. -km-

Václav Měřička: Zlaté rouno ve fale
ristice o numismatice. Numismatické
listy, 1983, Č. 1-6.

V 1. části (č. 1, s. 13-18) podává
autor přehled mincí, na nichž je vy
ražena kolana řádu Zlatého rouna,
některých náhrobků ve svatovítské
katedrále v Praze a erbů na praž
ských palácích s vytesanou kolanou.
Dále je uveden chronologický seznam
českých držitelů řádu v 16. století.

2. část (č. 2, s. 45-50) je zaměře

na na historii řádu Zlatého rouna.
Autor se nejprve zmiňuje o duchov
ních rytířských řádech středověku a
nejstarších řádech světských - Pod
vazkový řád, řád Náhrdelníku, řád

Nepokořeného draka. Podrobně je
pak vylíčena historická situace
v Evropě, zejména pak v Burgundsku,
před založením řádu a důvody jeh•.!
založení za' vévody Filipa Dobrého 1'.

1430.
3. část (č. 3, s. 65-72) př ípomíná

smysl a cíl řádu Zlatého rouna a pak
podrobně pojednává o řádových sta
novách a řádových úřednících. Zdil
razňu]e politický smysl řádu a jeho
exteritoriální charakter; s lim pal,
souvisí přechod suverenity řádu na
manžela burgundské dědičky Marie,

Maxmiliána Habsburského, a nadále
na rod habsburský, a konečně od r.
1700 rozdělení řádu na řád rakouský
a španělský - podrobně jsou vvpsá
ny rozdřly obou větví řádu.

4. část (č. 4, s. 102-108) je věno

vána odznakům řádu, především ko
laně Zlatého rouna. Podrob-ně je pJ
psán vývoj kolany a její podoba,
náhrdelní dekorace a nahrdclní od
znaky, kolana Erbovního krále Zlaté
ho rouna, Potence, a dále odznaky
jednotlivých úředníků řádu.

5. část (č. 5-6, s. 142-1'18) do
končuje předchozí kapitolu popisem
řádového kroje a věnuje se pak sa
mostatnému španělskému řádu Zlaté
ho rouna. Seznam řádových odznaků

v našich sbírkách celou sérii konči.

Série je vybavena bohatým poznám
kovým aparátem, seznamem literatu
ry a obsáhlým německým résumé.
Obsahuje 8 řotograru mincí a me
dailí s vyobrezením Zlatého rouna,
fotografie portrétů Filipa Dobrého,
Karla Smělého a Johana, vévody
z Cléve s řádovými kolanarní a 4 to
tografie kolan a řádových dekorací
z našich i cizích sbírek.

Jiřina Valrěková

Stefan Glogowski: Genealogie Pode
hradů

Před několika lety získal výbor
KGHO strojopis rozsáhlé polské ge
nealogické studie o potomcích krále
Jiřího z Poděbrad knížatech mínstr
berských s názvem "Genealogia Po
dtabradów". Jejím autorem je středo,

školský profesor z polské Bytomí dr.
Stef'an Glogowski, který ji obhájí! ja

ko dizertační práci v roce 1972 na
Univerzitě Mikuláše Koperníka v To

runí. Dr. Glogowski patří k přízniv

cům našeho KGHO a zúčastnil se tu

ké I. i II. setkání genealogů a heral
diků v Ostravě.

Ve své studii zpracoval Glogowski
genealogii knížat z Mínstrbarka po
čínaje Jiřím z Poděbrad a konče Al
žbětou Marií kněžnou mínstrbersko
olešnickou (zem. 1686], jíž rod. vy
mřel. Postupoval přitom obdobným
způsobem, jaký známe z rozsáhlého
díla o genealogii slezských Píatovců

z pera Kaztmíerza [astúského, který

byl ostatně vedoucím Glogowského di
zertační práce.

V úvodu autor zdůrazňuje význam
své studie nejen pro polské, ale i

české historiky a genealogy, neboť

knížata rnínstrberska hrála důležttou

rolí v d; jinách Českého království
ještě v generaci vnukli krále ]ířího.

Vlastní text tvoří kapitolky, z nichž
každá je věnována jednomu členu ro
diny [celkem 64). Autor se uouroouě

zabývá datem narození, sňatku 'I

úmrtí, při rozporech zvažuje [ednot l í

vé údaje a podává svůj názor. obsa

hem každého hesla je také pojednání

o majetkových poměrech a př ípadnň

o zastávaných politických funkcích.
Zvláštní odstavec je vždy věnován

manželce či manželovi příslušného

člena roku. Každé heslo je doplněno

bohatým poznámkovým aparátem
s odkazem na použité prameny a li
teraturu, jejichž podrobný seznam je
uveden na koncí práce. Zji~t8né ge
nealogické údaje přehledně shrnuji
rodokmen knížat z Minstrberka a vý
vod posledního mužského clena rod II
Karla Bedřicha knížete nunstrbersko
olešnického na 62 předků.

Glogowského práce je velmi prí
nosná již z toho důvodu, že v české

genealogické literatuře nemáme řád

né dílo, které by se v takové šíři a
záběru zabývalo potomky Jiřího z Po
děbrad knížaty minstrberskýruí.
Není jistč zcela vyčerpávající, neboť

z archivního materiálu ulo-ženého
dnes na území naší republiky čerpá

pouze z pramenů vydaných tiskem.
V tomto směru ponechává volné pole
dalšímu bádání ze strany českých

historiků a genealogů. Na druhé stra
ně však ba-hatě využívá archívnícn
pramenů polských, které nejsou čes

kým badatelům běžně známé a pří

stupné.
Celé dílo bylo před nedávnem pře

loženo Annou Síkorovou a podepsa
ným do českého jazyka a tvoří nyní
strojopis o rozsahu 302 stran. Výbor

KGHO uvažuje o jeho postupném V\T

dání v podobě přílohy Zpravodaje,
pochopitelně při dostatečném počtu

odběratelů. Máte-li o uvedenou práci
Zájem, vyplňte přihlášku přtloženou

k tomuto číslu Zpravodaje il zašlete
ji obratem na adresu KGHO.

Na ukázku otiskujeme jedno z he
sel Ctogowského práce:

42. Ji ř í

Byl jedenáctým dítětem a čtvrtým

synem knížete Karla 1. mtnstrbersko
olešnického a Anny kněžny zahaň

sko-hlohovské a jako takového ho
potvrzuje Chytreus. II Jméno dostal
podle svého strýce nebo podle pra
dědečka, krále Jiřího. Údaje o datu
a místu jeho narození se shodují a
Hubrigk uvádí: "Anno Doml ni 1512.
Iería sexta in vígt lía Sanctorum Phi

lippi et [acobí Apostolorum infra ho
ram XIII et XIV natus est saepeřato

Duet Carolo eadem Ducíssa qvartus
filius norntne Geo,rgius in Castro
Olsnensi".2) Jiří se tedy narodil v pú
tek 30. dubna 1512 v Olešnici.

Nejvčtší událostí v životě knížete
[Iř ího byla účast na augsburském
sněmu v r. 1530, kterého se zúčastnil

jako člen pr-ůvodu vlastního švagra.
horlivého luterána, braniborského



markraběte Jiřího. Pod jeho vlivem
se sám kníže Jiří stal velkým Luthe
rovým stoupencem a v r. 1538 zavedli
čtyři knížecí bratři luteránství také
ve svých knížectvích - rntnstrber
ském a olešnickém. Dne 14_ srpna
1542 uvedl kníže Jiří z pověření bratří

lehnického knížete Bedřicha ll. jako
zástavního pána do minstrberského
knížectví. Ještě v tomto roce 1542
obdržel kníže Jiří při dělení dědictví

po otci spolu se svým bratrem Janem
olešnickou část knížectví olešnického
a usadil se v Olešnici. 3) Je110 příjmy

byly více než skromné, proto se ne·
lze divit, že jeho nejstarší bratr Já
chym, když se stal biskupem braní

borskýrn, rezignoval v květnu r. 15'15
na vratislavský děkanát a chtěl jej
předat svému nejmladšímu bratru.
Avšak vratislavská katedrální kapitu
la zabránila jeho kandidatuře pod za
mínkou, že kníže Jiří nemá odpovída
jící vzdělání. 4) Jiří se tedv věno-val

zavádění luteránství v olešníckém

knížectví. 5) Podle Friedricha byla
knížata Jáchym a Jiří duchovnírní 6),

je však znarno, že kníže Jáchym zů

stal i přesto, že byl braniborským
biskupem, světskou osobou.' J Z toho
můžeme soudit, že ani kníže Jiří .,8
nestal duchovním, zvláště když ho je
ho náhrobní deska představuje do

konce jako rytíře. 8 J

Údaje o datu a místě smrti knížete
Jiřího se shodují a Hubrí gk uvádí:
nA. O. 1553 ultíma die [anuartí ho
ram 18 Olsnae mortuus est í llustrtssí
mus Prínceps Georgius Dux Monster
bergensis A. aetatís suae 41 in Eccle
sia Parochiali íbldem sepultus". ~j

Kníže Jiří tedy zemřel 31. ledna 1553
v Olešnici a tam byl také pochován
v knížecí hrobce farního kostela. V r.
1554 mu dal jeho bratr Jan v tomtéž

kostele postavit pískovcovou náhrob
ní desku, představující výrazný bas
reliéf ozbrojeného rytíře v životní
velikosti, poněkud strnule stojícího
na Ivu, s erbovním štítem u boku.
Jedná se o typický renesanční na
hrobník ve Slezsku s dekorem podle
italského vzoru.J'']

Snoubenkou knížete Jiřího byla AL
žběta Kostková z Postupic, jedináček

nejvyššího mincmistra Království čes

kého, zemřelého již r. 1521, Viléma
Kostky z Postupte, a Anežky z Tis
mic. 11J. Myšlenka na tento sňatek

vyšla patrně z toho, že Alžbětini pří

buzní, bratři Bohuš a Jan Kostkové
z Postupíc, byli ve službách u knížat
rnínstrbersko olešnických. l2 J Zásnubní
smlouva knížete Jiřího s Alžbětou

byla potvrzena českým a uherským
králem Ludvíkem Jagellonským již B.
ledna 1524. 13 J Z toho lze usoudit, ze
sama smlouva byla uzavřena ještě

o něco dříve. Podle Sedláčka byl
kníže Jiří skutečně prvním mužem A!
žběty 14), avšak na jiném místě to
sám Sedláček nepřímo popírá tvrze
ním, že Alžběta spolu se svým mu
žem Karlem z Valdštejna koupila jiJ.
v r. 1538 Polnou u Přtbyslavr.J"] Kní
že Jiří se neoěeníl s Alžbětou zřejmě

proto, že neměl žádný vydělený po
díl z dědictví po otci. Sinapius dva
krát uvádí, že Jiří neuzavřel žádný
sňatek a zemřel jako svobodný. 16)

Alžbětin manžel Karel z Valdštejna
zemřel r. 1543 a jejich dcera Kate
řina, dědička Polné, se v r. 1553 pro
vdala za Zachariáše z Hradce 17 1,
vnuka minstrberské kněžny Anny,
dcery Hynka. 18 J

Poznámky:

1. G. Aelurius, Glacíographta, oder
Glacztsche Chronica, Leipzig 1625,

s. 518, kde se odvolává na Chy

trea, Sachsen Chroníca Deutscb,
s. 613.

2. J. Hubrigk, Stamm Register oder
Genealogía . .. Hauses MOnster
berg und Oelss ..., 1714, Bíblíotc

ka Uniwersytecka we Wroclawiu,
sign. IV F 148.

3. J. Sínapius, Olsnographie, část 1.,
Leipzig 1707, s. 153, 154, 162, 163,
164-175.

4. G. Zimermann, Oas Breslauer
Domkapitel in Zeitalter der Re
Iormatíon und Gegenretormatton,
Hístortsch-dtplomattsche FOl"

schungen, díl ll, Weimar 1938, s.
265.

5. Smapíus, c. d., s. 162.
6. H. Friedrich, Gescbichte der

Stadt Bernstadt 1266-1035, Oels
1937, s. 10.

7. Ottův slovník naučný, díl XVIl.,
s. 398 [dále jen OSN J.

8. M. Starzewska, Olešníca, Wroclaw
Hi63, s. 126.

9. Hubrrgk, c. d., zvláštní část s ne-
krology,

10. Starzewska, c. d., S, 126.
11. OSN, díl XIV., s. 947.
12. J. Sinapius, Schlesischer Curiosi

taten, část 1., Leípztg 1720, s. 53l.
13. L. Neustadt, Bettrage ZUl' Genea

logie schlesischer Fůrsten, Zeít
schrift des Vereins Iůr Geschích
te und Alterthum Schlesiens, 18118
(I'. 22), s. 246, kde se odvolává
na Sommersberga, Scrlptores re
rum Silesiacarum, díl. I, s. 1070.

14. OSN, díl XIV., s. 947.
15. Tamtéž, díl XXVI., s. 337.
16. Sínaptus, Olsnographie, v. d., s,

153, 164.
17. OSN, díl XXVI., s. 337.
18. Tamtéž, díl Xl., s. 732.

Karel MUller

Vzhledem ke skutečnosti, že Zpra
vodaj KGHO není registrován jako
periodický časopis, byl výbor KGHO
nucen přistoupit k novému způsobu

jeho číslování. Počínaje tímto číslem

budou všechna čísla označována

arabskými čísly průběžně, bez členě

ní na ročníky, jak tomu bylo dopo
sud. S ohledem na zachování konti
nuity s již vydanými čísly Zpravodaje
byla tato zpětně očíslována novým
způsobem:

Císlo Nové
číslo

Ročník I. Ra-k 1978 1 1
2 2

II. 1979 1 3

2 4
3 5
4 fl

lIL 1980 1 7
1981 2-3 8

4 9
IV. 1982 1-2 10

3 11
4 12

V. 1983 1 13
2 14
3 15
4 16

Předkládaný výtisk Zpravodaje
tedy obdržel číslo 17. Monotémattcky
zaměřená čísla Zpravodaje, z nichž
první již vyšlo a je zcela rozebráno
[Chromý-Kučera: Heraldické památky
Malostranského hřbitova v Košířfch J,

budou označována rovněž průběžně

číslicemi římskými.

Ing. Jan Štefan [nám. Národní fron
ty č. 6, 701 00 Ostrava 1 J hledá da
tum narození Františka Josefa hr.
Pachty, který byl v letech 1754-1757
nejvyšším mincmistrem v pražské min
covně a zemřel v r. 1799.

Karel JAKEŠ [Heřmanova ul. č. 35,
17000 Praha 7) hledá ochotného ge
nealoga, s nímž by se mohl dohod
nou na spolupráci na pátrání ve Stát
ním oblastním archivu v Opavě a
Brně. Rád by rovněž uvítal zprávy
o výskytu příjmení Jakeš a [akštk na
Valašsku a příjmení Maceček v okolí
Rožnova p. Radhoštěm.



Přadnáškuvá činnost

25. l.
24. 2.

~2. 3.

~L 11.

O).

CSc.:
měst

Slez-

skérn, Vlastivědných listech Severo
moravského kraje, Vlastivědném sbor
níku okresu Nový Jičín, sborníku Hu
sitský Tábor aj. Rozsáhlé informace
o činnosti KGHO byly publíkovúny
v členských časopisech Genealogic
kého a heraldického klubu v Brně,

pobočky Heraldika České numísma
tické společnosti v Praze a Vlastivěd

ného kroužku JZK Ústí nad Orlicí.

Spolupráce s jinými organizacemi

Dne 16. 4. '1983 se v Olomoucí usku
tečnila pravidelná porada přtbuzných

zújmových organizací. Mimo zástupců

KGHO se této pracovní a koordinačnt
porady zúčastnili představitelé České

heraldické a genealogické společnost!

při Okresním muzeu Pr aha-zauad v Jí
lovém u Prahy, pobočkyHeraldika Ces
ké nurnísrnattcké společností v Praze,
Genealogického a heraldického klubu
při Domě kultury ROH Královopolské
strojírny v Brně, Genealogické a he
raldické sekce Vlastivědné společ

nosti muzejní v Olomouci a Vlastivěd

ného kroužku v Ústí nad Or líc í. Roz
hovory byly vedeny jako obvykle v du
chu vzájemné přátelské spolupráce,
tedy bez jakékoli rivality, s respekto
váním vlastní suverenity každé zú
častnčná organizace.
Úspěšně se dále rozví]! spolupráce

KGHO s nejrůznějšřmí odbornými pra
covišti, např. s Archivem města Os
travy, Státním oblastním archivem
v Opavě, Ústavem československých a
světových dějin ČSAV v Praze, Okres
ním střediskem státní památkové pé
če a ochrany přírody v Olomouci,
Okresním archivem v Gottwaldově,

Slezským muzeem v Opavě atd.

Členská základna

KGHO opět zaznamenal v roce
1983 další přírůstek členů, tentokráte
ponejvíce z Ostravy a okolí. Klub nui
tedy 226 č lenů řádných a 42 kolektiv
ních.

Práce výboru KGHO
V uplynlém období pracoval výbor

KGHO v tomto složení:
předseda: Vladimír Kejla
místopředseda: Vladimír Markl
jednatel: Jiří Palát
pokladník: v ladrm ír Kuchař

členové: Leopold Xatlok (kronika),
Miloslav Kroček, Karel Láska (archiv
a knihovna KGHO), FhDr. KarHI
Muller (redakce Zpravoda le KGH01.
Petr Pavltňák (technická redakce
Zpravod aje}, Věra Stachovská íad
ministrace a distribuce), [íří Stibor.

Výbor KGHO se v průběhu roku
1983 sešel celkem na 36 řádných a
muuořůduvch SChCIZích.

Záv,jrem bych chtěl jménem výboru
KGHO poděkovat všem, kteří jak [nn ..
l<oli způsobem pi'ispěli ke zdárné pUL
ci KCHO v roce H18::l. Zvláštní nú';
d ík za pochopení, trpělivost a spolu
prác! pati'i s. Véře stanovské. nové
vedoucr I'v1uze(1 Vítkovic, ktectl hned
po svém uvedení do funkce začula ~;;:

intRnzívnE~ věnovat tul,é lH1ŠP.1T1U k lu
bu. a to v dc·b(~ IH~jpoti;e[)i1ější

v době II. setk.uu genealug J

OSll'i:i\'é.u !1erald

23. 6. PhDr. Dušan Třeštík, CSc.:
První Přemyslovcí

15. 9. PhDr. Jaroslav Bakala,
Počátky středověkýcII
v opavském a těšínském

sku
17. ll. PhDr. Barbara Krzem íeúská:

Příspěvky k dějinám morav
ských Přemyslovců

8. 12. PhDr. Karel Muller: Heraldic
ké a genealogické prameny ve
fondech SOA Opava

Dne 29. 5. 1983 se uskutečnil zá
jezd pro členy KGHO a jejich rodin
né příslušníky, kdy jsme navšttvíh
Náměšť na: Hané, Čechy pod Kosířem,

Litovel, Bouzov a Moravský Beroun.
Zde odkazuji na podrobnou zprávu
o zájezdu zveřejněnou ve Zpravodaji
KGHO Č. 4, 1983, na s. 102-103.

Letní vlastivědné vycházky byly
odvolány vzhledem k intenzivním prf
pravám II. setkání genealogu a ne
raldtků v Ostravě.

Publikační Činnost

Do konce roku 1983 byla vytiště

na 4 čísla členského Zpravodaje
KGHO, která obsahují celkem Ho
stran s 97 fotografiemi a 64 kresbami.
Zvláštním Číslem byla studie Ing.
Mojmíra Chromého a Ing. Františka
Kučery "Heraldické památky Malo
stranského hřbttova v Košíř ícb " (20
stran se 43 fotografiemi). Mimořádná

příloha Zpravodaje obsahuje význam
né dílo české heraldiky "Bibliografi8
české práce heraldické 1901-1980",
kterou zpracovali rovněž členové

KGHO PhDr. Staníslav Hošťálek, Ja·
roslav [ásek, Pavel Palát a PhDr. Pa
vel R. Pokorný. V pěti sešitech na
266 stranách je obsaženo na 4000
anotovaných záznamů; šestý sešit, zá
věrečný, bude obsahovat rejstříkv a
byl již předán do tisku.

Propagace činnosti KGHO
Většina přednášek a jiných akcí

KGHO byla předem oznamována ve
řejnosti v Ostravském večerníku i
v krajském deníku Nová svoboda.
O činnosti KGHO byli informováni ta
ké pracovníct k. p. Vttkovic v podni
kových novinách ,,)iskm" a pracov
níci n. p. Bytostav Ostrava \f pod ni
kových novínach "Nová Ostrava".

Zprávu o ll. setkáni gem!ill()gli a
heraldiku v Ostravě převzala CTK II
byla zveřejněnamimo místního a kraj
ského tisku v Rudém právu. "j Práci
a ve Svobodném slově. Též k rajské
studio Československého rozhlasu
v Os travé vysílalo rozsáhlou zprávu.

O své badatelské práci a čmností

KCHO hovořtl Vladimír Kejla Cl Ludo
vít Szabá V(3 dvou puřndcch vysíla
n vch Československou televizí v rám
ci 'I'e levizuřho klubu m l.rd ých dne L
U. H183. DIW HJ. 9. 83 promluvil v Cs.
rozhlasu o svých úspěších v ;)ácláni
o htstoru papíren na severní r.ftorav,>
Jiří Palát a dl1f1 15, 10. 113 Petr Puvl!
(Hí], hovoři I o črnuostt KGHO.

Odl)ornou veřejuost in torrnova lv
o p ub l í kačn ích poi;inecb K(;HO
vy a recenze ""; předuích nh.,,,",,,,é.. 'h

períodtkách, např. \) Arch í vn im {"úSO

pl~e. VlastIv(~dnéln \·{~stl1iku lnGraV

V roce 1903 se uskutačuuv tyto
přednášky: -

Výrocn í členskú schůz» KGHO
Doc. dr. Milan Myška, csc..
Homolúčové -- pokus o bto
gram želfizářské d yuast tu
z Frýdlantu
Ph Dr. František Spurný: Hrady
a zarukv na severn í MOraV(3
Z mé h:ldatelské práCfi-- Mi
loslav Kro(~ek: Z hiS10rie u::)
travského náměstt

JUDr. jíi'í L. Bflý: tvHif;faIlskú
hcraIdj ka na ÍViornvé

Dne 2. 2. 1984 se konala v DKP Vít
kovic výroční schůze KGHO. Zprávu
o činností, kterou otiskujeme v plném
znění, přednesl předseda klubu VIi'.
dlrntr Kejla. Na výroční členské schů

zi byl schválen nový výbor KGI-lO.
Rok 1983 byl pro náš klub rokem

mimořádně nňročným. Přitom se nám
však podařilo zcela naplnit záměry,

stanovené v plánu činností KGHO na
rol, 1983.

Za nejvýznamnější akci KGHO v ro
ce 1983 můžeme označit II. setkáuí ge
uealogů a hera ldtků, které se usku
tečnilo ve dnech 15. a 16. října v pro
storách Domu kultury pracujících
Vítkovic za účastí více než sta zá
jemců o genealogii, heraldiku a po
mocné vědy historické vůbec z celé
naší vlastívZ nejvýznamnějších účast
níků můžeme např. jmenovat prof. dr.
Josefa Bartoše, DrSc. z FF UP v Olo
mouci, doc. dr. Ivana Hlavačka, CSc.,
doc. dr. Josefa Haubelta, CSc., oba
z FF UK Praha, doc. dr. [ozota Nová
ka, CSc. z FF KU Bratislava u další.
V průběhu jednání bylo předneseno

43 refer-átů. jejichž úroveň byla na
velmi vysoké úrovni.
Těžko řící, komu za přípravu a zdár

ný průběh II. setkání genealogů i.1

heraldiků poděkovat nejdříve, nebo t
počet jmen všech, kteří se podíleli na
přípravách, dosahuje několika desf.
rek. V prvé řadě nutno vy jádř it dík
vedení Domu kultury pracujících Vít
kOViC, jeho střediska ve Vítkovicích
a Muzea Vítkovic za maximální pod
poru při uskutečnění této akce. Z dal
ších uveďme prof. Leona Juřicu z os
travské konzervatoře, který zkompo
noval slavnostní úvodní fanfáru, před

nesenou pozounéry podnikového or
chestru "Vítkovák" pod vedením di
rigenta Jiřího Šindela, [inak vedou
cího střediska DKP Vítkovic. Proí.
[uř í ca také připravil komponcvané
pásmo, které se uskutečnilo večer

prvního dne jednání v ostravském
Divadle hudby. Nemůžeme rovněž

opomenout pracovntky provozního
oddělení a restaurace DKP, studentky
gymnázia na Jízdárenské ul. v Os
n avě, kteří se v průběhu jednání sta
rali přfrno o účastníky. Předsndou přl

pravného výboru II. setkání genealo
gů a heraldrků byl Vladimír Markl,
jemuž přísluší také největší zásluhu
o zdárný průběh jednání. Fotograftc
kou dokumentaci pořídth Petr Berger
z ČTK a Hana Kunzová z Archivu
města Ostravy.



Znak:
Klaudius Hyacint svob. pán BreUon,

polní zbrojmistr, velitel olo.no rcké
pevnosti, zemř. 1779.

Miroslav Pavli
Narozen 1954, pracuje jako kuchař

specialista v jedné z restaurací
v Gottwaldově. Heraldikou se zabývá
od roku 1977 a od té doby také kres
lí. Studium pramenného materiálu jej
přivedlo k soustavnému hledání vlast
ních přístupů k heraldické kresbě.

V posledních dvou letech ovlivni!y
jeho tvorbu kresby slovenského malí
ře Jána Švece. Zaměřuje se výhradně

na heraldiku rodovou, především

z období renesance a baroku.

již byly provedeny přípravy a který
se uskuteční ve spolupráci s Iotogru
fickou sekcí.

Z bohaté diskuse vyplynuly i zá
važné úkoly, jejichž řešení bude nut
no provádět koordinovaně. Chybí ci·
telně dobrá a přitom moderně zpra
covaná genealogická příručka. Stejně

potřebné se jeví upřesnění a sjedno
cení heraldické terrnínologíe, trvale
postižené značnou rozkolísaností.

Byl přednesen podnětný návrh, aby
redakční rady připravily vlastni SOH

pis nejvíce frekventovaných heraldic
kých termínů a aby se základem pro
sjednocení sralo II. vydání Zengrovy
České heraldiky. K uskutečnění pra
covního semináře nabídli své síly a
schopnosti brněnští kolegové v pro
sincovém termínu.

Byl přijat rovněž návrh ke sjedno
cení citace pramenu a literatury po
dle doposud platné ČSN.

Všichni přítomní se shodli na vý

znamu práce s členskou základnou,
jejíž početní a hlavně odborný růst

nelze ponechat bez povšimnutí.
Po výtce pracovní olomoucká po

rada znovu potvrdila nezbytnost a
prospěšnost spolupráce při řešení zá
kladních otázek. Olomoučtí pořadate

lé zasluhují upřímné poděkování za
vzornou organizaci i přípravu pro
gramu, PhDr. Perůtka i s. Kratina
pak obzvláštní dík za zasvěcený vý
klad.

Výbor ostravského KGH si váží NYL

voje meziklubových styků, nabízené
možnosti výměny lektorů i dalších fo
rem kontaktů, Tím spíše vítáme ná
vrh pohostinných pořadatelů k usku
tečnění další pracovní schůzky 27.
října 1984.

prezentovali soudruzi Palát, PhDr.
Pokorný, ing. Chromý li ing. Kučera,

Brno bylo zastoupeno s. Špirkem,
JUDr. Bílým a s. Hanáčkem. Z Ústí
nad Orlicí váži! cestu s. Čammr, náš
klub byl obeslán s. Kejlou a Slibů

borem. Škoda, že chyběl zástupce no
vě ustaveného Historiografického klu
bu z Prahy.
Předsedové i další členové výborů

podali zprávu o výsledcích dosavad
ní práce i o plánech a výnladech na
nejbližší období.

Kolega Palat nám připomenul,

jak rychle míjí čas; vždyť pražští he.
raldikové si letos připomínají již
desáté výročí své existence!

Ze všech vystoupení byla patrna
jednoznačná snaha O postupné zkva
litňování publikační činnosti i péče

o výběr příspěvků. JUDr. Bílý upozor
ni! na chystané rozšířené brněnské

GHI, jejich obohacení o oblast nísto
rické falerlstiky i bibliografické re
šerše z tisku.

PhDr. Pokorný vyzvedl význam i
zodpovědnost redakční rady při po
suzování a výběru prací pro tisk, při

čemž hlavním hlediskem se musí stát
kvalita, přínosnost a závažnost zpra
cované látky. Zbytečná se proto [evt
diskuse o tzv. "omezených možnos
tech" amatérských badatelů, kteří

někdy z neznalosti základní literatu 
ry objevují již objevené.
Rozhodně si naši členové nemusí

stěžovat na nedostatek práce v ob
lasti heraldiky i genealogie. Některé

úkoly, přesahující rámec možností
jednotlivce, bude stále častěji třeba

zpracovávat týmově. Příkladem může

být mimo jiné chystaný soupis heral
dických památek Olomouce, k němuž

Pracovní kontakty mezi jednotlivými
kluby se stávají zcela samozřejmým

požadavkem, bez něhož by vsebelépe
míněná snaha vyzněla naprázdno, Prá
vě proto se 26. května 1984 sešli v Olo
mouci již potřetí zástupci téměř všech
genealogických a heraldických spolkli
z Čech a Moravy, aby se navzéjem

informovali o dosavadní činnosti a vy·
tyčili si hlavní oblasti spolupráce pro
další období.

Setkání bylo olomouckými kolegy
velmi dobře připraveno včetně zají
mavého programu.

Zahájili jsme jej prohlídkou tzv.
Přemyslovského paláce, románské
stavby, datované do 2. čtvrtiny 12.
století. Umístění paláce v těsné blíz
kosti chrámu naznačuje, že se spíše
jednalo o reprezentační sídlo olo
mouckého biskupa Jindřicha Zdíka a
dámské kapituly.

Seznámili jsme se s postupem roz
sáhlých a náročných rekonstrukčních

a restaurátorských prací, zahájených
téměř před dvaceti lety, během nichž

byla zajištěna západní i severní ro
mánská zed včetně dvou portálů,

zbytků krbu a překrásně zdobených
trojitých i dvojitých románských
sdružených oken. Právem byl tento
objekt prohlášen národní kulturní
památkou. Zbytky knížecího paláce
byly odkryty západně v kapitulní za
hradě při nedávném archeologickém
průzkumu. Součástí prohlídky byly i
zbytky pozdněgotických nástěnných

maleb v křížové chodbě a v přilehlé

gotické kapli se skvostným náhrob
kem Arnošta Kužela ze Zeravic.
Obětavým průvodcem nám byl

PhDr. Perutka z KVM Olomouc.
Navštívtlí jsme rovněž erbovní sál

v budově bývalého kapitulního dě

kanství, jehož stěny jsou pokryty ví
ce než 250 znaky olomouckých arci
biskupu, biskupu a kanovník II od 2.
pol. XVI. stol. Rozsáhlý soubor znaků

malovaných na plátně a vsazených
do dubových rámů vznikl ve 2. pol.
XIX. stol. a je škoda, že mu byla do
posud věnována jen malá pozornost
jak po stránce heraldické, tak i kul
turně historické. Svůj volný čas nám
zde věnoval s. Kratina.

Seznámení s předními olomoucký
mi památkami bylo ukončeno zhléd
nutím zajímavé výstavy v kryptě dó
mu sv. Václava.

Vlastní jednání proběhlo v salónku
hotelu "Bristol" za řízení jednatele
pořadatelské organizace s. Podrno
líka.

Heraldickou sekci ČNS Praha re-








