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1 Rozhledna Růženka 2 Řez vstupním otvorem
3 Z výstavby: a) stav betonů 2. NP po odbednění,
b) dokončená stěna 2. NP a bednění kopule,
c) detail výztuže kupole 4 Kruhové otvory mají
průměr 2,05 m ❚ 1 Růženka lookout tower
2 Cross-section of the entrance opening 3 Under
construction: a) after striping the formwork on
the 1st floor, b) finished wall on the 1st floor and
reinforcement of the cupola roof, c) detail of
the reinforcement of the cupola roof 4 Circular
openings are of 2.05 m diameter

což se bohužel nepovedlo, a tak kromě
zapravování spousty chyb bylo nutné
celou stavbu přestěrkovat.
Problémů bylo na cestě k realizaci
mnohonásobně více, ale celkově jsme
s vyhlídkou moc spokojeni a je skvělé,
že nejsme jediní, komu se Růženka líbí.
Vyhlídka je oblíbená a díky své relativní
dostupnosti je častým výletním cílem.
Velký dík a obdiv patří zarputilé paní
starostce, která byla nejsilnějším článkem řetězu a dokázala zprvu bláznivý
nápad dotáhnout do zdárného konce.
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Investor

Obec Růžová,
starostka Helena Křížková

Architektonický návrh

Mjölk architekti

Projekt

Mjölk architekti

Spolupráce

Ondřej Horáček,
Matyáš Prošek

Náklady

2,7 milionů Kč
(z toho 300 000 Kč
z veřejné sbírky)

V roce 2018 bylo otevřeno 11 nových rozhleden. V anketě, kterou každoročně organizuje Klub přátel rozhleden, získala Růženka titul Rozhledna
roku 2018.
Fotografie: 1, 4 - Michaela Hečková,
3 - archiv Mjölk architekti
Ing. arch. Jan Vondrák
Mjölk architekti
info@mjolk.cz
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STANISLAV FIALA
JE ARCHITEKTEM
ROKU 2019
Ocenění za mimořádný přínos architektuře
v posledních pěti letech, cenu Architekt roku 2019, získal přední český architekt Stanislav Fiala, za nímž stojí desítky mimořádných a originálních staveb.
Odůvodnění poroty: „Existují stovky
různých způsobů, jak vykonávat řemeslo architekta. Stanislav Fiala ovládá jeden z nejnáročnějších, tudíž ne tak často
provozovaných. Disponuje neuvěřitelnou
schopností improvizace na stavbě, ochotou bavit se s řemeslníky a společně se vydat na cestu za neznámým, nečekaným,
neodhadnutelným. Je to častokrát velké
dobrodružství s nejistým koncem, ale zdá
se, že to je cesta radostná, na kterou zúčastnění i s odstupem času rádi vzpomínají. Nedávno dokončil v centru Prahy palác DRN na Národní třídě a dokončení se
blíží palác Špork poblíž náměstí Republiky.
Je fascinující vidět, jak se plody těchto improvizačních schopností projevují i u staveb velikého měřítka. To je totiž skutečně
mimořádné, nezvyklé a snadno srozumitelné komukoliv z nejširší veřejnosti. Stačí mít otevřené oči a uvidíte, že někdo tvrdě pracuje, přemýšlí nad každým detailem
a s citem sobě vlastním nachází nečekaná
řešení stovek problémů, které se na každé
stavbě vynořují. Stanislav Fiala je tvůrcem
originálního světa, který si s prací nikoho
jiného v Česku nespletete.“
Stanislav Fiala přijal cenu s pokorou:
„Cesta, která vás zavede až sem, je dlouhá. A pak tady člověk stojí sám a cítí se
nepatřičně. Ale radost přichází a vy ji můžete předat dál, vašemu týmu. Hromadě lidí, která se musí na stavbě podílet. Je to
ocenění pro ně... A také je důležité poděkovat lidem, kteří čeří vodu našeho českého jezírka a předkládají veřejnosti to, čeho
by si měla všimnout. Děkujeme jim za jejich energii.“
Zdroj: tisková zpráva Architekt roku
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