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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Stále Ïivé a pro historiky, vlastivûdné pracovníky i vefiejnost potfiebné a podnûtné je dílo moravského genealoga a heraldika Josefa Pilnáãka vydané pod ná-
zvem Pamûti mûsta Blanska a okolních hradÛ.    

Pfiebal knihy.

Rodák z âerné Hory na Blanensku
(1883 – 1952) se stal vojákem z povolá-
ní. Po ‰estnáctileté vojenské sluÏbû od-
chází na odpoãinek. SÀatek s bohatou
rakouskou Nûmkou i otcovsk˘ podíl mu
zajistily velmi pfiíznivou Ïivotní základ-
nu, která mu umoÏnila vydávat nûkteré
své publikace vlastním nákladem.
Usazuje se ve Vídni a zde zakládá
VídeÀsk˘ ãeskoslovensk˘ vlastivûdn˘
ústav (1933). Pováleãná inflace a zne-

moravskému místopisu. Jsou to Pamûti
mûstyse âerné Hory (1926) a Pamûti
mûsta Blanska a okolních hradÛ (1927).
Tyto práce vznikly zpracováním obsáh-
l˘ch archivních materiálÛ a hlubok˘ch
znalostí pramenÛ domácích i zahraniã-
ních.

Pfii sbírání historického materiálu pro
„Pamûti mûstyse âerné Hory” si v‰ímal
také blízkého okolí a podafiilo se mu ob-
jevit velké mnoÏství zcela nov˘ch, zají-
mav˘ch historick˘ch pramenÛ o Blansku.

Dobfie vûdûl, Ïe minulost staré a slav-
né osady Blanska a okolních hradÛ byla
vefiejnosti témûfi neznáma a upozornil
na historick˘ materiál, t˘kající se
Blanska tehdej‰ího starosty mûsta Dr.
Karla Rodkovského. Rada mûsta
Blanska vyzvala Pilnáãka, aby napsal
ob‰írné dûjiny Blanska.

V roce 1927 vydává mûsto Blansko
v brnûnské tiskárnû Antonína Odehnala
Pamûti mûsta Blanska a okolních hradÛ.

Sám autor pí‰e: „Musím otevfienû fií-
ci, Ïe sestavování dûjin mûsta Blanska
nebylo prací snadnou, neb nenalezl
jsem témûfi Ïádn˘ch pevn˘ch podkladÛ,

a právû snad ony okolnosti, Ïe bylo tfie-
ba tak mnohé rozlu‰titi a objasniti, tolik
nesprávností a omylÛ uvésti na pravou
cestu, pobízely mne co moÏná k nejvût-
‰í píli a dÛkladnosti”.

Kniha na 467 stranách popisuje
Dûjiny Blanska, hradu Blanseka a âer-
tova hrádku; duchovní správu, kostel
a církevní památky. Podrobnû se zamû-
fiuje na v˘voj blanenského ‰kolství, na
fiemesla a cechy. Zvlá‰tní kapitola je vû-
nována Ïelezáfiství a spolkÛm. Stranou
nezÛstává ani lidová mluva, zvyky, oby-
ãeje, povûry, kroj a lidové umûní.

Závûr knihy je vûnován Památníku
svûtové války. Bohatá ilustrace, mapy, ro-
dokmeny a fotografie v˘znamn˘ch osob-
ností Blanska podtrhují její jedineãnost.

Dokladem toho, Ïe se Josef Pilnáãek
nem˘lil v popsání dûjin Blanska, bylo
druhé, roz‰ífiené vydání této knihy u pfií-
leÏitosti stého v˘roãí pov˘‰ení Blanska
na mûsto v roce 1995.

Pfií‰tû: Z Jeãmínkovy fií‰e
Text: Pavel Svoboda, 

Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko
Foto: RePo

hodnocení váleãn˘ch pÛjãek v‰ak
Pilnáãka o jmûní pfiipravily, takÏe byl
nucen se Ïivit jako odborn˘ spisovatel
z v˘tûÏkÛ genealogick˘ch a heraldic-
k˘ch re‰er‰í. Z ohledu na svou man-
Ïelku zÛstává ve Vídni. Pilnáãkova
manÏelka zemfiela v roce 1951,
Pilnáãek sám o rok pozdûji 21. pro-
since 1952 po tûÏké srdeãní nemoci.

V na‰em regionu se stal znám˘ nejví-
ce dvûma knihami, které vûnoval 

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
Pamûti mûsta Blanska a okolních hradÛ


