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PO ŠICHTĚ ZA SPORTEM



PLAKÁTOVÁNÍ
Před nástupem moderních sdělovacích prostředků – rozhlasu, televize  

a v poslední době zejména internetu – byly plakáty a tištěné vyhlášky  

důležitým informačním zdrojem. Jeho prostřednictvím mohla být oslove-

na velká část veřejnosti, a to včetně těch, kteří z rozličných důvodů nečetli 

denní tisk. Kromě úředních vyhlášek nalézali čtenáři na plakátovacích  

tabulích samozřejmě pestrou škálu graficky mnohdy zdařile provedených 

plakátů, které propagovaly nejrůznější výrobky a služby nebo avizovaly 

společenské, kulturní a sportovní akce. 

Proces plakátování regulovala legislativa již od 19. století zejména pro-

střednictvím tiskového zákona, který stanovil, že vylepování plakátů se 

smí dít jen na místech předem schválených obecními orgány (zpravidla  

na plakátovacích tabulích nebo sloupech). K vlastnímu plakátování bylo 

nutno navíc zažádat úřady o koncesi, označovanou jako „návěštní a re-

klamní ústav“. Pokud někdo těchto nařízení nedbal, hrozil mu postih jed-

nak za provozování nepovolené živnosti, jednak také za poškozování 

obecního nebo soukromého majetku. 

Vlastníky příslušné koncese bývali většinou knihkupci, tiskaři a vydavatelé; 

v Moravské Ostravě zejména Julius Kittl, Ernst Hebling, v Přívoze Rudolf 

Vichnar nebo Karel Birgus, kteří tuto činnost vykonávali i na území sou-

sedních ostravských obcí. Živnost však mohly provozovat i samotné obce, 

což byl příklad Vítkovic, které v roce 1922 založily vlastní návěštní ústav, 

jenž po připojení k Moravské Ostravě v roce 1924 rozšířil svou působnost 

postupně na celý obvod města a získal výhradní právo plakátování na ob-

jektech v obecním majetku. Dodejme ještě, že vylepování plakátů bylo 

podrobeno obecní dávce z návěští, která se určovala podle plošné výmě-

ry plakátu a celkového nákladu. Proto na plakátech nalézáme často také 

úřední razítko, potvrzující, že dávka byla zaplacena. 

Po roce 1948 byly veškeré živnosti tohoto typu buďto zrušeny nebo pře-

vedeny do komunálních podniků, které jejich úkoly převzaly.

Jozef Šerka

Plakátovací stěna firmy Julius Kittl na dnešní Sokolské 
ulici v Moravské Ostravě (20. léta 20. století)

Plakátovací tabule firmy Eduard Riedl na zdi hostince 
Na Společenstvu na Nádražní ulici v Moravské Ostravě 
(30. léta 20. století)

Inzerce návěštních ústavů v obchodním adresáři  
(30. léta 20. století)

Plakátovací tabule firmy Ernst Hebling, upevněná na 
domě tzv. Krausovy kolonie (Nádražní ulice v Moravské 
Ostravě, mezi 1907–1910)

Plakátovací sloup firmy Rudolfa Vichnara v Přívoze (1901)
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KOPANÁ
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Nová svoboda 21. 5. 1948

Stadion na Staré střelnici – utkání Baníku Ostrava s ÚDA Praha 
(dnešní Dukla) v roce 1953. Na snímku útočí hráči Baníku Miroslav 
Wiecek a Josef Siuda proti obránci soupeře Jiřímu Čadkovi

Moravskoslezský deník 13. 6. 1927

Výsledek jednoho ze zápasů 
Ostravské Slavie, k němuž byli 
fanoušci zváni prostřednictvím 
předtištěného plakátu, doplně-
ného o jméno soupeře a dobu 
konání. Moravskoslezský deník 
17. 6. 1927



LEDNÍ HOKEJ
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Nová svoboda 20. 3. 1955

Nová svoboda 26. 10. 1955



KRASOBRUSLENÍ

SPORTOVNÍ PLAKÁT

Nová svoboda 6. 11. 1948 Nezastřešený Zimní stadion Josefa Kotase, 40. léta 20. století

Nová svoboda 4. 1. 1949

Nová svoboda  
4. 1. 1949



LETECTVÍ
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Nová svoboda 20. 9. 1947

Přibližná poloha bývalého letiště a hangáru Ostravského aeroklubu 
v současné zástavbě (dle publikace Tomáše Nitry „Ostravská letiště“, 
Ostrava 2010, s. 56)

Nová svoboda 23. 9. 1947

Letadla účastnící se leteckého dne v Hrabůvce (asi 1947–1948)



OREL
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Hřiště SK Moravská Ostrava, na němž se konal slet Lašské orelské župy Kadlčákovy, se nachá-
zelo zhruba v místech před dnešním Domem kultury města Ostravy na ulici 28. října

Ostravský kraj 15. 9. 1928 Ostravský kraj 19. 9. 1928



SOKOL
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Ostravský deník 21. 7. 1908

Ostravské listy 22. 7. 1908

Opavský týdeník 25. 7. 1908

Moravskoslezský deník 30. 6. 1930



MOTORSPORT
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Nová svoboda 1. 6. 1952

Práce 3. 6. 1952

Nová svoboda 2. 9. 1952

Práce 2. 9. 1952



CYKLISTIKA / ZÁPAS

SPORTOVNÍ PLAKÁT

Pořadatelem oblíbených cyklistických závodů na ploché dráze byl v období 2. světové  
války klub COK Moravská Ostrava, jakožto nástupce LK B+B (Lyžařský klub Brouk  
a Babka), jak dokládá např. informace v Českém slově ze dne 26. 10. 1940

Zprávu o realizaci závodu, připravovaného tímtéž klubem 31. 5. 1942 na hřišti Stará  
střelnice, se s ohledem na tehdejší politickou situaci – 27. května 1942 byl spáchán atentát 
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha – nepodařilo potvrdit. Plakát 
podává i svědectví o stupňující se rasové diskriminaci židovského obyvatelstva, které  
se sportovních podniků nemohlo zúčastnit ani jako obecenstvo

Německo-český plakát zve na soutěže v zápase řecko-římském, pořádané v roce 1944

České slovo 29. 1. 1944


