Středočeský kraj

↑ Text: Vojtěch Pavelčík
Foto: Vojtěch Pavelčík,
archiv autora a obce Chotilsko

↑ Dobová pohlednice Drtinovy rozhledny
na Besedné, foto: Josef Dvořák
Dokončená věž Drtinovy rozhledny
ještě před otevřením →

Po dlouhých přípravách a téměř
20 letech plánování se v Povltaví,
na vrchu Besedná na Příbramsku,
konečně podařilo obnovit Drtinovu
rozhlednu. První rozhledna toho
jména stála na Besedné již od roku
1926. Osud jí však nepřál, zchátrala
a nakonec byla zbourána.
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Drtinova rozhledna

na Besedné

↖ Úchvatný výhled z ještě nedokončené
rozhledny na Besedné do Povltaví

Kdo byl
PhDr. František Drtina
Hned úvodem by bylo asi dobré říci,
proč se rozhledna jmenuje „Drtinova“. Důvod je jednoduchý. Vrch Besedná se totiž vypíná přímo nad
osadou Hněvšín, kde se narodil
PhDr. František Drtina (1861–
1925), přítel prezidenta Masaryka,

univerzitní profesor, spisovatel, poslanec a první státní tajemník ministerstva školství a národní osvěty.
Obyvatelé Povltaví byli na svého rodáka, který se navíc do rodné vsi
často vracel, velmi hrdí. Nedlouho
po jeho smrti v roce 1925 proto
vznikla myšlenka na výstavbu rozhledny, která by nesla jeho jméno

a nadále připomínala jeho odkaz
i příslušnost k tomuto kraji.

Přispěl i T.G.M.
První dřevěná rozhledna byla
na Besedné vystavěna a pro veřejnost slavnostně otevřena 11. 7.
1926, tehdy u ní promluvilo mnoho
význačných hostů a Drtinových přá-

2006 Ing. Jiřím Ondřichem. Teprve
během roku 2013 se na několikátý
pokus podařilo zajistit spolufinancování z EU a na podzim 2014 rozhledna na Besedné opět „vyrostla“.
Její výstavbu zajistila firma TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Věž, která stojí přímo na dochovaných základech
původní stavby z r. 1926, je vysoká
25 m, vyhlídková plošina se nachází
ve výšce 21 m. Náklady na výstavbu
činily 3 miliony korun. Slavnostní
otevření nové Drtinovy rozhledny
na Besedné se uskuteční v sobotu
4. dubna 2015 – více na www.chotilsko.cz.

Zatím bez značky...
↑ Výstavba rozhledny na Besedné, stav z 2. listopadu 2014

tel. Ač po celou dobu slavnosti hustě pršelo a přes rozvodněnou Vltavu nebylo možno přívozem
v Živohošti převážet návštěvníky
z Neveklovska a Sedlčanska, byl počet obecenstva odhadnut na půl
druhého tisíce. Vybudování věže dle
projektu arch. Bedřicha Adámka se
tehdy ujali Drtinovi přátelé ve spolupráci s KČT, pozemky na stavbu
poskytli manželé Petřinovi z Křeničné. Náklady se vyšplhaly na 46 000
korun. Částkou 10 tisíc korun přispěl i prezident Masaryk. Rozhledna byla dřevěná, 22 m vysoká, s krytým pláštěm, schody na vyhlídkovou
plošinu zdobily zarámované fotografie z Povltaví. Turistům sloužila
dlouhá léta. Po roce 1948 však přestal být odkaz profesora Drtiny jaksi
aktuální a rozhledna začala i přes
občasně prováděnou údržbu pomalu chátrat. Její stav se postupně
zhoršoval, až byla z rozhodnutí
okresního národního výboru v Příbrami v roce 1967 stržena. Zbyly
po ní jen kamenné základy…

Za výhledy od 4. dubna!
Obyvatelé Povltaví na svého rodáka
a jeho rozhlednu nikdy nezapomněli. První konkrétní pokusy o obnove-

A kudy se na Besednou dostanete?
Celé okolí zachycuje mapa KČT
č. 38/5B. Bohužel aktuálně na vrchol Besedné nevede žádná značená cesta, když ta původní byla již
před lety zrušena a o nové přístupové trase se s KČT teprve jedná. Zřejmě nejjednodušší přístup na vrchol
vede od odbočky ze státní silnice
na Hněvšín (GPS: 49°45‘43.200“N,

ní Drtinovy rozhledny se však začaly
objevovat až v 90. letech 20. století,
a to od vedení obce Chotilsko, zejména se v této věci angažoval neúnavný starosta pan Jiří Šťástka.
V souvislosti s připomínkou Drtinova odkazu byla v regionu v roce
2004 vyznačena
naučná stezka, jejíž jedna větev
vede i na vrch Besedná. Ta z části
nahradila v té
době již zrušenou
značku KČT, která
na Besednou vedla ještě dlouhá
leta po likvidaci
původní rozhledny. Obnovu rozMAPA KČT č. 38
hledny
zdrželo
mnoho problémů, spojených jak
s vlastnictvím pozemků pod uvažo14°22‘37.200“E) po jedné z větví
vanou rozhlednou, tak se zajištěním
místní Drtinovy naučné stezky. Kažpotřebných finančních prostředků.
dopádně rozhledna na Besedné je
První projekt byl vypracován už
vidět z široka daleka, stačí tedy jen
v roce 1996, kdy se uvažovalo o obnabrat správný směr a vzhůru k vrcholu!
novení rozhledny v zásadě v její původní podobě. Z důvodu snadnější
údržby konstrukce byl však nakonec
GPS Drtinovy rozhledny:
přijat projekt vypracovaný v roce
49°45‘52.538“N, 14°22‘36.654“E

