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STRUCTURES

ROZHLEDNA ŠIBENICE
ŠIBENICE LOOKOUT
TOWER

1

vysoká betonová rozhledna, kterou nechala postavit obec Stěbořice v letech
2018 a 2019.

Roman Falhar, Lumír Moučka,
Mojmír Petráš
28. června 2019 byla u Opavy otevřena nová
betonová rozhledna Šibenice. Svým tvarem

ZADÁNÍ INVESTORA

a provedením odkazuje k řopíkům budovaným

Zadáním investora ke zhotovení projektové dokumentace bylo na parcele
č. 717/2 v katastrálním území Jamnice
v blízkosti vrcholu kopce U Šibenice navrhnout a vyprojektovat rozhlednu výšky přibližně 20 m. Z hlediska materiálu
se původně investor přikláněl k ocelové konstrukci. Bližší seznámení s místem stavby však přineslo další a zásadní
poznatky, které byly podnětem pro jiné
řešení. Jednalo se o parcelu obehnanou
vojenským oplocením, uvnitř parcely se
nacházela ruina přízemní budovy a podzemní vojenský úkryt. Místostarosta obce Stěbořice informoval autora návrhu,
že v tomto místě bylo před 2. světovou
válkou započato budování největší dělostřelecké tvrze na Opavsku.
Během její výstavby ve 30. letech

v rámci výstavby československého opevnění
v roce 1938. Jedná se o technologicky velice zajímavé dílo už v projektové části, ale
i v části zadávací a realizační.
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Šibenice,

a new concrete lookout tower was opened near
the city of Opava on 28 June 2019. Its shape
and material refer to the light fortifications
built within the Czechoslovak fortification plan
in 1938. It is a technologically very interesting
construction from design and assignment to
realization.

Bokem hlavních silničních tahů na západním Opavsku mezi vesnicemi Jamnice a Březová u Stěbořic stojí velmi
netypická stavba, která svým tvarem
zaujme každého pozorovatele. Na mírném navrší uprostřed polí se tyčí 12 m
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zde sloužil v té době ještě neznámý
voják, četař Jan Kubiš. Ze svých vojenských předválečných let jich nejvíce
strávil právě zde a v okolí (Litultovice,
Sádek). V době, kdy hlídal výstavbu pevnosti Šibenice, zdaleka netušil, že jej osud nejprve zavane do Anglie a pak už navždy zpět do rodné
země, kde pomstí znásilňovaný národ
a společně se svým spolubojovníkem
Gabčíkem popraví vedoucího představitele zrůdného režimu. I na Jana Kubiše mělo být výstavbou této rozhledny vzpomenuto.
P R Ů Z K U M PA R C E LY

Ihned při první obchůzce místem stavby bylo jasné, že by rozhledna měla mít vojenskou symboliku. Bezprostřední poznatky vedly projektanta
k požadavku vypracování stavebněhistorického průzkumu parcely (dále SHP), investor na tento požadavek přistoupil a vypracování SHP
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