
PATRIOT A HLUČÍNSKÝ BADATEL 

UDO WANDERBURG 

 

Udo Wanderburg se narodil 10. května 1936. Jeho velikou zálibou bylo pátrání po 

historii města Hlučína. Poutem s minulostí byla babička, fotografie v jejím albu a její 

vzpomínky. Živě vyprávěla o svých předcích a Udo Wanderburg zatoužil vzpomínky 

zachytit. Začal hledat staré fotografie, staré předměty, listiny, mince, pátral v archivech. 

Velkým pomocníkem a učitelem mu byl jeho přítel páter Augistin Lischka, hlučínský 

rodák.  

Všechno, co o Hlučíně zjistil, Udo Wanderburg ihned zapisoval. Sestavil si vlastní 

kartotéku k jednotlivým rokům historie Hlučína a okolí. Z té pak čerpal při své další 

práci. Protože cítil potřebu osvěty, potřebu šířit znalosti o historii města Hlučína, začal 

publikovat.  

Psal články pro regionální tisk, Vlastivědné listy a pro Hlučínský zpravodaj. 

Pořádal přednášky na školách, studentům a dalším zájemcům pomáhal s vyhledáváním 

informací.  

Vlastním nákladem vydal tři svazky Historie města Hlučína a dva díly Vzpomínek 

na starý Hlučín. Dále napsal historii hlučínského pivovaru, Historii domu č. 48 a 33 na 

Mírovém náměstí, Historii hasičského sboru, Průběh bojů konce druhé světové války 

na Hlučínsku.  

Vytvořil rodokmeny mnoha hlučínských rodin. Na rodokmenu vlastní rodiny 

pracoval čtyřicet let. Byl členem Národopisné společnosti při ČSAV, Archeologické 

společnosti v Praze, vlastivědné společnosti v Opavě a jedním ze zakladatelů 

Genealogické společnosti v Ostravě. 

Udo Wanderburg pomáhal se svými spolupracovníky při obnově hlučínských 

historických památek. Svým úsilím zachránil městské bašty a část středověkého 

opevnění města před zřícením. Zasloužil se o doplnění seznamu padlých v druhé 

světové válce. 



Až do své smrti roku 2003 připravoval materiály, které měly přiblížit zapomenuté 

kapitoly historie města a okolí. Dokončoval po tisk další díl Historie a rozsáhlou práci 

Kostely a synagoga, vypracoval na zakázku několik rodokmenů hlučínských rodin. Byl 

to hlučínský patriot, který měl naše město ve svém srdci.  

   

(Podle příspěvku od Evy Tvrdé z knihy Hlučín 1256 – 2006: 750 let města,  

KLADIWA, Pavel, CHRÁSTECKÝ, Metoděj, ed. Hlučín 1256-2006: 750 let města. Hlučín: 

Muzeum Hlučínska, 2006. ISBN 80-239-7008-9.) 

  



 


