
Jak se stavěla rozhledna na Rozálce
aneb malá lekce z podnikání

V  okresním  archivu  je  uložena  hospodářská
smlouva  na  stavbu rozhledny na Rozálce.  Pro  zají-
mavost ji cituji bez úprav:

„Na základě  vypsané naší soutěže zadáme Vám
provedení výstavby rozhledny na Rozálce v Žamberku
a to za následujících podmínek:

1. Stavba provedena bude přesně  dle plánů zho-
tovených p. prof. Petříkem, jejichž snímek již máte.

2. Pokud se způsobu provedení týče, jest rozho-
dující přesný rozpočet,  na jehož podkladu bylo Vámi
oferováno.

3. Za stavbu tuto obdržíte paušální obnos včetně
daně z obratu Kč 25.568,-

4. Zdivo podezdívky provedeno bude ze zdravé-
ho  a  dobrého kamene  s obložkou voditelných ploch
vnějších z modré žuly z lomů  Kunvaldských (cyklop-
ské zdivo).  Výška soklu,  který v plánu  není obsažen
bude 1 m s odstupem 10 cm a bude dlužno zvýšit počet
předložních schodů, jednoduchého zábradlí u těchže a
zvýšení násypu.

Tyto odchylky od projektu jsou zahrnuty ve výše

uvedeném paušálu p. č. 3. 

Pokud se týče použití dříví a řeziva, buďtež bez-
podmínečně  použity dimenze v rozpočtu uvažované a
řezané,  ostře hraněné. Šindel budiž  řezaný,  řádně  vy-
schlý a v rovných plochách pokud možno stejné šíře.

5. Stavba úplně dokončená musí býti odevzdána
nejdéle do 20.  října t. r. jelikož 28.  října bude stavba
odevzdána veřejnosti.

6.  Zadávka  řeziva  za  předpokladu  konkuren-
čních  cen  musí  býti  zadána  firmě  Lux,  parní  pila
v Žamberku.

7. Potřebný cement odebrán  musí být od firmy
V. Fiedler v Žamberku.

8.  Materiál  isolační  odebírán  budiž  od  firmy
K. Hübner v Žamberku.

9.  Hřeby  potřebné  odebrány  budiž  od  firmy
J. Hubálek v Žamberku.

Položky čís. 7-8-9 budou odečteny z paušálu po
skončení všech  prací  a přiznány Vám jako záloha,  u
pol. č. 6 odpočte se konkurenční rozdíl.

Mimo to odečtou se 2 m3 řeziva, které dá firma
Lux zdarma.
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10.  Paušální splátka bude po uplynutí  jednoho
roku od převzetí.

11. Na vnější straně  kol podezdívky bude zříze-
na jednoduchá,  ale vkusná lavice bez opěradla.  Cena
těchto zařízení jest zahrnuta v paušálu.

12.  Zaměstnanci  na  této  stavbě  buďtež  pře-
devším místní dělníci a řemeslníci.

13.  Výše  uvedeným  paušálem  budou  veškeré
práce honorovány a žádné vícenáklady nebudou uzná-
ny.

Smlouvu  podepsali  9.  9.  1932  rada  politické
správy Koblih  a tech. úředník Kočí za objednavatele,
stavitel  B.  Vojtěch  a  Rudolf  Motyčka  (pověřený
řízením stavby) za dodavatele. 

Stavitel Vojtěch  opravdu později účtoval Měst-
skému úřadu schodek. Starosta Mazura po projednání
v Městské radě odpovídá 26. 2. 1935 m. j. toto: 

„…  Stavba rozhledny dle sdělení p.  cestmistra
Kočího byla sjednána za určitý paušál a na vícepráce
v obnosu  2  130  Kč  (vícekrytina,  laťování,  lavice
uvnitř, kámen zbylý) přiznává se Vám – ač na to nárok
nemáte – 975 Kč. Zbylý kámen můžete si odvézti. Od
schodku  Vámi  vykázaného  nutno  také  odečísti  dar

p. Luxe ve dříví 400 Kč. Jeví se dle toho nahoře zmíně-
ný schodek 1515 Kč, který je Vám ochotna obec ihned
postoupiti do hospodářské úložny, pak-li na vyúčtování
přistoupíte a nám své rozhodnutí oznámíte.  Větší ob-
nos obec rozhodně nepřizná.”

Podle dokladů uložených v okresním archivu
zpracoval Pavel Svědiroh,

Kulturní zpravodaj Žamberka č. 6 / 1991
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