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Karel F. E. rytíř Kořistka
Navzdory úpění našich předků v habsburské monarchii lze doložit, že mnozí z
nich se přece jen dočkali spravedlivého ocenění. Z rozhodnutí panovníka byli
dokonce dekorováni některým z císařských řádů, což jim zakládalo právo k
povýšení do šlechtického stavu a udělení znaku. Fotografii a pár drobností o
jednom nositeli Řádu Železné koruny III. třídy jsem posbíral též jako malé
poděkování současným encyklopedistům, kteří na někdejšího generálního
sekretáře Královské české společnosti nauk v Praze také nezapomínají.
V lednu roku 1906 zemřel v Praze
nejvýznamnější český kartograf, geograf a geodet 19.
století rytíř Kořistka. V datu dne úmrtí se prameny
různí, je uváděn 16., 18. a 19. leden. V nekrologu
časopisu Máj tenkrát napsali: „Jak v ohledu
vědeckém, tak osobním - neměl nepřátel! Vzácný dozajista případ. Vědecká
činnost zesnulého je ovšem širší veřejnosti téměř neznáma ...“
Profesor Karel František Eduard rytíř Kořistka, Ing. Dr. h.c. se narodil
7. 2. 1825 v Březové nad Svitavou. Věnoval se hlavně horopisu. V
šestadvaceti (1851) byl jmenován profesorem pražské techniky, kde pak
působil až do penze (1892). Rozsáhlý výzkum Alp pro říšský geologický
ústav provedl v letech 1851 - 61. Na mapě brněnského okolí (r. 1855, měřítko
1 : 144 000) použil jako úplně první na světě metodu znázornění výškopisu čím výše, tím temněji. Svá měření a mapy českých pohoří publikoval v
Archivu pro přírodovědné zkoumání Čech, např. Hory Jizerské a Krkonošské
(1877) aj. Poslaneckého mandátu v říšské radě (1867) se rychle vzdal,
překážel mu při vědecké práci. Zato však patřil k zakladatelům Komitétu pro
přírodovědný výzkum Čech, kde „ ... účastnil se horlivě perem i skutkem
všech prací výzkumných“. Karlu Kořistkovi udělený znak zpodobnil v
českých pramenech K. Lliška dle originálu - přílohy k nobilitačnímu diplomu (SÚA Praha). Diplom
byl vydán 22. 5. 1879 na základě císařova rozhodnutí za dne 9. 1. 1878: Na modrém štítě triangulační
pyramida na zlatém trojvrší, pět zlatých hvězd ... (blason viz literatura - Elznic 1978). Vpravo je
vyobrazení Řádu Železné koruny z Encyklopedie řádů a vyznamenání od F. Lobkowicze, 1995.
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