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Rakovník - V roce 2014 čeká město 
Rakovník sláva, jakou možná ještě ne-
zažilo. Sbor rakovnických ostrostřelců 
bude slavit pětisté výročí.  „Bude to ob-
rovská sláva,“ říká Milan Sklenář, prapo-
rečník sboru. „Do Rakovníka se sjedou 
ostrostřelecké sbory z celé republiky. Sal-
vy, parády, kapely… Bude to veliký,“ říká. 

Rakovnič-
tí ostrostřel-
ci se v histo-
rických pra-
menech obje-
vují už počát-
kem 16. stole-
tí. „První pí-
semná zmín-
ka pochází z 
roku patnáct 
set čtrnáct,“ 
u p ř e s ň u j e 
Milan Skle-
nář. Stejně 
jako mno-
há další měs-
ta té doby, 
ani Rakov-
ník neměl 
stálou vo-
jenskou po-
sádku, a tak 
se obrany města museli 
ujmout sami měšťané. Tak 
vznikli ostrostřelci. „Z úče-
lového spolku se časem stala 
prestižní záležitost. Členství 
v ostrostřeleckém sboru bylo 
neobyčejnou výsadou a přijí-
máni byli pouze vážení měšťané,“ říká 
Milan Sklenář. 

Po první světové válce sbor ztratil 
svůj původní charakter i název, v roce 
1939 zanikl. „Po druhé světové válce se 
sice objevily pokusy ostrostřelecký sbor 
obnovit, doba tomu však nepřála, a tak 
k obnovení sboru došlo až po revoluci v 
roce 1995,“ říká Milan Sklenář. Během 
uplynulých patnácti let získalo jméno 
Rakovničtí ostrostřelci skvělý zvuk, a 
to nejen v České republice, ale i v za-
hraničí. Například při střelbách v Bel-
gii, kterých se před časem zúčastnilo na 
patnáct tisíc ostrostřelců z celé Evropy, 
patřili ti rakovničtí k nejlepším.

V současnosti má sbor třicet členů 

včetně několika žen. Stát se rakovnic-
kým ostrostřelcem není jednoduché. 
„Žadatele o přijetí musí nejdříve člen-
ská schůze schválit jako čekatele. Během 
následujícího roku se čekatel účastní 
akcí sboru, sleduje se jeho zájem i osob-
ní vlastnosti. Po roce, pokud se osvědčí, 
je čekatel přijat za člena sboru, jinak je 

mu prodlouženo čekatelství 
o další rok, popřípadě je odmít-
nut,“ popisuje Milan Sklenář.  

Přestože se rakovničtí ostrostřel-
ci mohou pochlubit téměř pětisetletou 
historií, za svůj vzor si obnovený sbor 
vzal ostrostřelce z přelomu 19. a 20. 
století. „Je to doba, která je nám blízká, 
a především pro ni máme hodně archiv-
ních pramenů, takže je na čem stavět,“ 
vysvětluje Milan Sklenář. Parádní zele-
né uniformy, které dnešní ostrostřelci 
nosí, jsou stejné jako ty, které rakovnič-
tí ostrostřelci oblékali před sto padesá-
ti lety, dobu Rakouska-Uherska připo-
mínají i zbraně ostrostřelců včetně tří-
liberního horského kanónu.

Velkým vzorem rakovnických os-
trostřelců je filmový Anton Špelec. 
„Jeho píseň je naší sborovou písní, je 
nám blízký i proto, že nosí uniformu vel-
mi podobnou té naší,“ vysvětluje Milan 
Sklenář.  

Kromě červencové Svatovojtěšské 
bitvy, o které se více dozvíte na násle-
dující straně, se s rakovnickými ostro-

střelci můžete bě-
hem roku setkat 
na řadě dalších 
akcí. „Velmi zají-
mavá bude napří-
klad slavnost Boží-
ho těla šestého čer-
na na Křivoklá-
tě. Po bohoslužbě v 
kostele půjde proce-
sí k sedmi oltářům 
umístěným v okolí 
kostela. Zastávku u 
každého oltáře do-
provodíme salvou,“ 
říká Milan Sklenář. 
V září čekají sbor 

střelby Ostrostřel-
ců zemí Koru-

ny české, jaké-
si ostrostřelec-
ké mistrovství 
České republi-
ky. „Akcí bude 
určitě ještě víc, 
květnové ostro-
střelecké střílení 

pro děti na Vysoké 
bráně v Rakovníku 

a samozřejmě i náš 
velký ostrostřelecký ples v 

Rakovníku, který je vždy hned 
vyprodaný, přestože na něj nikdy 

nedáváme plakáty,“ říká Milan Sklenář.

Anton Špelec ostrostřelec je náš vzor
Sbor rakovnických ostrostřelců působí v Rakovníku už téměř pět set let. 

C h c e t e  v ě d ě t  v í c ?

Podrobnou historii rakovnic-
kých  ostrostřelců a informace o 
jejich činnosti najdete na strán-
kách www.ostrostrelci.cz, navští-
vit můžete také ostrostřeleckou 
expozici na Pražské bráně v Ra-
kovníku (www.muzeumtgm.cz).

Defilé ostrostřelců na Husově náměstí.


