
Když jsem se před deseti roky (1998) zabýval
ve volném historickém pojednání posledním sto-
letím Blaníků, tak jsem při popisu výstavby první
rozhledny na Velkém Blaníku, vycházel převážně

z kusých údajů a vlastních dedukcí.1) Oproti vžité
představě jsem tehdy naznačil, že současná roz-
hledna měla dvě předchůdkyně, z nichž u první se
projevily konstrukční i jiné nedostatky. Způsobila
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až do 20. let 17. století, kdy jej získala Veronika
Černínová z Olbramovic a později Jindřich Černín
z Chudenic. Roku 1624 byl povýšen do šlechtic-
kého stavu Kašpar Třeboňský z Kružnova, usedlý
v Kutné Hoře. Tam působil jako úředník pánů ze
Šternberka také David Lorenzdorf, přítel Mikuláše
Dačického z Heslova. Právě v Kutné Hoře byl asi
sjednán na podzim 1625 prodej lorenzdorfského
majetku, stvrzený zápisem v divišovské gruntovni-
ci. Kupujícím se stal Florián, pravděpodobně syn
Kašpara Třeboňského. Bývalý „dům“ Jindřicha
Lorenzdorfa s hospodářským zázemím získal za
220 kop míšeňských, splácených v letech 1626
a 1627. V zápise uváděné oslovení „slovutný pán“
připomíná Floriánovo spojení s původně erbovní
měšťanskou rodinou. 

Pramenné zmínky dovolují jen minimálně sle-
dovat Floriánův životní příběh. Na správě
divišovského gruntu s 55 rolemi půdy se zřejmě
osobně podílel a byl jeho posledním držitelem.
Velmi důležitá je poznámka písaře o „příslušen-
ství“, které ke gruntu „od starodávna přináleží“. Ve
stručném výčtu totiž odkazuje na vybavení statku
před držením Lorenzdorfů a přibližuje tak strukturu
hospodářství nižšího venkovského šlechtice kolem
roku 1600. Finanční povinnosti nového majitele
lorenzdorfského gruntu jsou připomínány ještě roku
1629. Floriánovo působení v Divišově a současně
historii statku ukončil požár či jiná událost. Na
dalšího majitele již grunt nepřešel a hospodářství se
neujal ani nikdo z okruhu Třeboňských. Nenajdeme
je v soupisu poddaných (a jiných osob) z roku 1651
ani v „Berní rule“. Ta uvádí k roku 1654 stále
stavení „Floriánský“, ovšem jako „rozbořený
a pustý“. Tečku učinilo rozhodnutí konšelů z března
1668 vystavět na starobylém gruntu dva domky pro
obročního písaře. 

Třeboňští z Kružnova jsou příkladem ambi-
ciózního, původně erbovního měšťanského rodu.
Počátkem 17. století pronikají do skupiny zem-
ského úřednictva, doplňované převážně z řad nižší
šlechty. Novoštítného povýšení dosáhli i Třeboňští

a majetkově působili v Praze i Kutné Hoře. V jejich
podnikání zřejmě hrály roli finanční operace.
Patřily k častým aktivitám nižších urozenců a tvoři-
ly protiváhu pozemkovému vlastnictví panského
stavu. S Floriánem se dostávají Třeboňští na štern-
berské panství, kde přebírají „rytířský“ grunt
Lorenzdorfů. Jeho ziskovost byla oslabována
tlakem šternberského velkostatku i válečnými
událostmi. Grunt, zaniklý před rokem 1651, již
nenašel šlechtického zájemce. Epizoda Floriána
Třeboňského doplňuje mozaiku působení nižší
šlechty v šternberské doméně 17. století. 

Jindřich Nusek

Nižší šlechtic na vyobrazení z období třicetileté
války (archiv Muzea Podblanicka).

JAK TO BYLO S PŮVODNÍ ROZHLEDNOU 
NA BLANÍKU?
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to, jak bylo uvedeno, menší zkušenost místních
řemeslníků s podobnými stavbami a dá se před-
pokládat, že bylo také použité špatné dřevo.
Předcházející uvažování potvrdilo studium
archiválií pražského arcibiskupství, které jsou
deponovány v Národním archivu v Praze.2)

Z písemností lze vysledovat, že na rozhledně
z roku 1895 bylo použito čerstvě pokácené a
neimpregnované dřevo, které uhnívalo nadmíru

tam, kde bylo v kontaktu se zemní vlhkostí,
obzvláště když nebylo izolované.

Je nutné akceptovat zprávu revírního vedení
v Louňovicích z 11. června 1911, že stávající
rozhledna byla postavena roku 1895 a opravena
1909. V dopise je také zmínka o nutnosti turi-
stického značení na vrchol Velkého Blaníku od
Olešné (směr od Vlašimi), což vzešlo ze žádosti
Klubu českých turistů v Praze z 3. července
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Jan Hrádek: Návrh rozhledny na Velkém Blaníku z března 1912 (výřez, Národní archiv Praha,
fond Archiv pražského arcibiskupství).
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1911.3) Od Votic byla trasa na Blaník vyznačena
již v posledním desetiletí 19. století.4)

V písemném oznámení z louňovické správy
statku z 13. března 1912 nalézáme údaj, že roz-
hledna na Velkém Blaníku je ve špatném stavu
a na nějaké další opravy proto nelze pomýšlet,
a tak se musí již po 14 letech obnovovat. Bylo
uvažováno o železné konstrukci i o zděném
provedení rozhledny z lomového kamene. Zprávu
podával knížecí arcibiskupský nadlesní v Týně
nad Vltavou Roman Rost a zaslána byla ústřední
knížecí biskupské kanceláři do Prahy. 

V příloze k čj. 53 z 13. března 1912 se dále
uvádí, že rozhledna byla tehdy pořízena
celkovým nákladem = materiál a peněžní výda-
je na halíř za 1234,18 K. Stavbu realizoval,
stejně jako její opravu v roce 1909, tesařský
a zednický mistr Josef Limax z Louňovic pod
Blaníkem. Limax také hodnotil stav staré 
rozhledny a jeho nový návrh byl obdobou
předešlé verze. Nákres nebyl konstrukčně
správný a bylo doporučeno ještě před bouráním
zhodnotit, zda na původní rozhledně nebyly
vady. Rozhlednu na místě posoudil architekt
Jan Hrádek z Prahy, který následně vycházel
z Limaxova nákresu a vypracoval přesný výkres
s finančním plánem.

15. dubna 1913 bylo vypsáno ofertní řízení na
vybudování nové rozhledny na Velkém Blaníku.
Vyzváno bylo sedm okolních stavitelů, ale přih-
lásili se pouze tři. Došlo k zamítnutí oferty
podané stavitelem Josefem Hromasem z Ne-
veklova, který stavěl již dříve hájenku v Hutině.
Dále nebyl přijat návrh louňovického Josefa
Limaxe. Knížecí arcibiskupská správa akcepto-
vala ofertu na výstavbu rozhledny, kterou podal
Jindřich Neubauer z Vlašimi.

Stavitel Neubauer předložil kompromisní
rozpočet, který byl po připomínkovém řízení
schválený a došlo k uzavření smlouvy. Jednáno
bylo např. o bourání dosluhující rozhledny
a vykopání základů pro podezdění čtyř hlavních
sloupů. Můžeme usuzovat, že již tehdy mohlo
dojít k poškození halštatsko-laténské a případně
také středověké archeologické lokality.

Naši problematiku skvěle ilustruje, a to doslo-
va, článek zveřejněný pod šifrou F. H. v Časopisu
turistů z roku 1895, kde je vylíčena cesta
humpoleckých turistů na Blaník. Na fotografii
Josefa Krčila jsou u paty rozhledny účastníci
výletu, patrně s lesním příručím p. Rostem, který
je doprovodil na temeno vrchu. S tímto jménem
jsme se již setkali a není vyloučené, že se jedná
o jednu a tutéž osobu. V článku se píše: My byli

Rozhledna na Velkém Blaníku z období kolem roku 1900 (ze sbírky Františka Kavky).
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Velmi dobré podmínky, které nabídla kanad-
ská vláda na počátku 20. století, zejména mezi
roky 1900 až 1913, přilákaly do Kanady tisíce
emigrantů, převážně z východní a severní Evropy.
Osidlovali pro Evropany zajímavou a různorodou
zem s dobrou příležitostí zaměstnání, dostatkem
práce a dobrým ubytováním. Zaměstnání nabíze-
ly nově otvírané továrny a zejména podniky
budující stále se rozšiřující železniční tratě po
celém území Kanady.

Do západní Kanady emigroval v roce 1903
i třiadvacetiletý vlašimský krejčí František
Dojáček. Narodil se v roce 1880 ve Vlašimi,
v nárožním jednopatrovém domě, č.p. 190
v Řimovské ulici, na rohu s ulicí Na Rámě.
O tomto domu doslova píše autor rukopisu „Staré
rody na Vlašimsku. Historická topografie města
Vlašimě“, neprofesionální historik Karel Skři-
vánek: „Výstavný jednopatrový dům pocházející
asi z roku 1740, už řadový, snad první toho druhu,
už ne štítem se dvěma okny, nýbrž podélnou fron-
tou k cestě Řimovské, bývala tu silnice Praha –
Jihlava, jakoby to byla nějaká stará tvrz, na holé
skále, odkudž byla vyhlídka do zelené divočiny

úvalu potoka s rybníkem, s panskými sádkami
a panskou rybárnou“. Jeho rodný dům byl
zbourán v sedmdesátých letech minulého století,
při výstavbě nové komunikace, jako ostatní domy
ve spodní, severní části této ulice. 

Po příchodu do Kanady, se usídlil ve
Winnipegu, zpočátku pracoval ve své původní
profesi jako krejčí, po krátkém čase se stal
podomním prodejcem knih, novin a časopisů.
A právě knihkupectví jej zaujalo natolik, že už
v roce 1906 zakládá ve Winnipegu knihkupectví,
které sám nazýval „Ukrajinské knihkupectví“ (!).
Po pěti letech jeho podnikavou povahu neuspoko-
jil pouhý obchod s knihami, založil nakladatelství
i s vlastní tiskárnou a v roce 1911 přestěhoval již
dobře prosperující firmu na hlavní winnipegskou
třídu. V této době tiskne a vydává knihy, noviny,
náboženskou literaturu a množství dalších
tiskovin a příruček potřebných právě pro
přistěhovalce z různých zemí. František Dojáček
se již v těchto letech stál populární osobností a to
nejen mezi tisícovým etnikem přistěhovalců, pro
něž vydává potřebnou literaturu v češtině,
slovenštině, němčině, ukrajinštině, polštině
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notoricky prvními, kteří nově zbudovanou rozh-
lednu navštívili. … Jelikož veřejnosti ještě ode-
vzdána nebyla, byli jsme nuceni použiti „násilí“
a vyraziti po dlouhém namáhání dvě prkna) což
je patrné na snímku), abychom se do pater
a odtud na nejvyšší bod rozhledny dostali.5)

Prvotní podobu rozhledny, ještě před opravou,
zachycuje také pohlednice neznámého vydavatele
pod číslem 29582, kde jsou záběry na Velký
a Malý Blaník. Pohlednice má tzv. dlouhou adresu
a byla vydána okolo roku 1900. Pod vyobrazením
je připsáno: Pozdrav od rytířů z Blaníka ti posílá
otec a níže čteme datum 30. IV. 1901.6)

Schvalovací řízení a předání rozhledny se
uskutečnilo 10. ledna 1915. Neubauerova firma
hned po kolaudaci odstranila závady, kdy bylo
doplněno na odpočívadlech ochranné zábradlí.
Můžeme říci, že druhá zdejší rozhledna vznikla
za válečných událostí a předznamenala stavbu
třetí blanické rozhledny, která byla vystavěna za
II. světové války. Do dalších rozborů a úvah se
nebudeme raději pouštět a jenom si řekněme, že
první rozhledna měřila 19 m. Druhá dosáhla
výšky 20 m a s jakousi anténkou či hromosvodem
ještě o půl metru více.

Radko Bílek

1) Radko Bílek, Blaník ve 20. století, s. 4. Druhá samostatná příloha čtvrtletníku Pod Blaníkem, r. 2, 1998.
2) Národní archiv, fond Archiv pražského arcibiskupství – správa statků, sign. 11 – 76, karton 684.
3) Hlasy od Blaníka r. 27, č. 8, s. 4 z 14. 7. 1911. Volání po rozhledně i po turistickém značení ve směru od Kondrace je staršího

data. Viz Časopis turistů 6, 12, 397 z roku 1894.
4) J. L. Hrdina, Výlet na Blaník. Časopis turistů 5, 8, 231 z roku 1893, kde autor konstatuje, že členové odboru turistů

z Neustupova vyznačili a upravili cestu na Velký Blaník ve směru od Votic.
5) F. H., Výlet na Blaník, konaný 4. července 1895 odborem turistů humpoleckých. Časopis turistů 7, 10, 298 z roku 1895.
6) Pohlednice ze sbírky Františka Kavky, kterému patří poděkování za souhlas s její reprodukcí.

ZAPOMENUTÝ RODÁK Z VLAŠIMI – VÝZNAMNÁ
OSOBNOST KANADY
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