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28. června 2019 byla u  Opavy otevřena nová 

betonová rozhledna Šibenice. Svým tvarem 

a  provedením odkazuje k  řopíkům budovaným 

v  rámci výstavby československého opevnění 

v  roce 1938. Jedná se o  technologicky veli-

ce zajímavé dílo už v  projektové části, ale  

i  v části zadávací a  realizační. ❚  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 zá-
padním Opavsku mezi vesnicemi Jam-
nice a  Březová u  Stěbořic stojí velmi 
netypická stavba, která svým tvarem 
zaujme každého pozorovatele. Na mír-
ném navrší uprostřed polí se tyčí 12 m 

vysoká betonová rozhledna, kterou ne-
chala postavit obec Stěbořice v letech 
2018 a 2019.

ZADÁNÍ  INVESTORA 
Zadáním investora ke  zhotovení pro-
jektové dokumentace bylo na  parcele 
č. 717/2 v katastrálním území Jamnice 
v blízkosti vrcholu kopce U Šibenice na-
vrhnout a vyprojektovat rozhlednu výš-
ky přibližně 20 m. Z hlediska materiálu 
se původně investor přikláněl k ocelo-
vé konstrukci. Bližší seznámení s mís-
tem 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 pod-
zemní vojenský úkryt. Místostarosta ob-
ce Stěbořice informoval autora návrhu, 
že v tomto místě bylo před 2. světovou 
válkou započato budování největší dě-
lostřelecké tvrze na Opavsku. 

Během její výstavby ve  30. letech 

zde sloužil v  té době ještě neznámý 
voják, četař Jan Kubiš. Ze svých vo-
jenských předválečných let jich nejvíce 
strávil právě zde a v okolí (Litultovice, 
Sádek). V  době, kdy hlídal výstav-
bu pevnosti Šibenice, zdaleka netu-
šil, že jej osud nejprve zavane do An-
glie a  pak už navždy zpět do  rodné 
země, kde pomstí znásilňovaný národ 
a společně se svým spolubojovníkem 
Gabčíkem popraví vedoucího předsta-
vitele zrůdného režimu. I na Jana Ku-
biše mělo být výstavbou této rozhled-
ny vzpomenuto.

PRŮZKUM PARCELY
Ihned při první obchůzce místem stav-
by bylo jasné, že by rozhledna mě-
la mít vojenskou symboliku. Bezpro-
střední poznatky vedly projektanta 
k  požadavku vypracování stavebně-
historického průzkumu parcely (dá-
le SHP), investor na  tento požada-
vek přistoupil a  vypracování SHP 

ROZHLEDNA ŠIBENICE
ŠIBENICE LOOKOUT  
TOWER
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Ze studie rozhledny:
„Rozhledny v poslední době rostou ja-
ko houby po dešti, jejich význam často 
postrádá smyslu a mnohdy ztrácí i zá-
kladní funkci, kterou je výhled do kraji-
ny. Jsou však místa, kde by se rozhled-
ny stavět měly, neboť jejich podstatu 
doprovází kulturní, přírodovědný, his-
torický či jiný význam. Může tak vznik-
nout koncept se silným příběhem, kte-
rý nabývá významu nejen rozhledny, 
ale zároveň sochy připomínající da-
né místo, potažmo i  naše současné 
počiny. Takovým místem je právě po-
zemek, na  kterém byla v  roce 1938 
započata výstavba dělostřelecké tvr-
ze Šibenice. Místo je symbolem vý-
znamné budovatelské činnosti našich 
předků, symbolem jejich tehdejší tech-
nické vyspělosti, ale především sym-
bolem obrany národní identity a svo-
body následně pokořené událostmi 
zrady spřátelených mocností a  udá-
lostmi 2. světové války. Tento silný 
motiv není jen místním příběhem, je-
ho význam má národní charakter, kte-
rý v budoucnu může přilákat návštěv-
níky z celé České republiky.

Vystoupat po schodech na vrchol 
rozhledny a  pohlédnout do  okolí ve-
de člověka zahlceného každodenními 
útrapami k úlevě. V té chvíli se může 
opravdově zamyslet nad svou přítom-
ností a uvědomit si svou minulost. Ta-
kové místo můžeme předat našim dě-
tem a mnoha dalším generacím. Místo 
relaxace a připomenutí dnů minulých, 
tak podstatné pro další bytí.“

12,2

1 Rozhledna Šibenice – pohled z nejzazší části pozemku na západě, v popředí rozhledny 
je viditelný ženijní úkryt ÚŽ-6 a nově vybudované branné cvičiště 2 Studie: a) ocelová 
varianta, b) vizualizace železobetonové stavby 3 a) Půdorys 1. NP, b) řez ❚  
1 Šibenice lookout tower – view from the hindmost part of the estate in the west, in the 
front an engineers shelter ÚŽ-6 and newly built armed exercise place is visible 2 Study: 
a) steel variant, b) visualization of the reinforced concrete structure 3 a) Layout of the 
ground floor, b) cross-section

projektantovi zadal. Bylo nutné ověřit 
místo stavby předválečné tvrze a roz-
sah podzemních prací, které případně 
mohly zasahovat k samotnému místu 
založení nové budovy, a  zároveň vy-
hodnotit stav a  historickou hodnotu 
stávajících staveb umístěných na par-
cele. Ve vojenském historickém archi-
vu byly prostudovány příslušné ma-
teriály a  archivní fondy, z  nichž bylo 
možné poměrně přesně rekonstruo-
vat stav výstavby podzemí tvrze Ši-
benice. Závěrečné prohlášení znělo: 
„S naprostou jistotou se podzemní dí-
la budovaná v  roce 1938 při stavbě 
tvrze Šibenice nacházejí v  dostateč-
né vzdálenosti od dotčeného pozem-
ku.“ Chodby a šachty plánované tvrze 
pod pozemkem parcely č. 717/2 kata-
strálního území Jamnice a v jeho bez-
prostřední blízkosti nebyly v roce 1938 
realizovány. Specialista na  technické 

památky a vojenské stavby Ing. Mar-
tin Přibil, který celý průzkum prováděl, 
vyhodnotil také ostatní objekty na par-
cele č. 717/2. Prostor pro uvažovaný 
dělotoč byl po válce využit jako vojen-
ské stanoviště (hláska Teritoriální hlás-
né sítě a vysílač), byl zde vybudován 
ženijní úkryt ÚŽ-6 doporučený SHP 
k zachování. Dalším hodnoceným ob-
jektem se stala chátrající přízemní bu-
dova strážnice, která byla vzhledem 
ke stavu a budoucí udržitelnosti hod-
nocena „spíše záporně“.

VYPRACOVÁNÍ  STUDIE
Studie měla za  úkol hodnocení krité-
rií výšky rozhledny, použitých materiá-
lů, barevnosti, ceny a v neposlední řa-
dě udržitelnosti. Zcela zásadním se 
stalo zkoumání dohlednosti v závislos-
ti na  výšce vyhlídkové plošiny. Pomo-
cí počítačového programu s  virtuálním 
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geomorfologickým reliéfem byl zkou-
mán terén a dohlednost v různých výš-
kových pozicích. Zkoumání vedlo k zá-
věru, že dohlednost při výšce plošiny 
+20 m je pro lidské oko téměř shod-
ná s  vyhlídkou při výšce pozorování 
v  úrovni +10 m. Tato výška umožňu-
je výhled na  všechny světové strany, 
jsou viditelná panoramata Hrubého Je-
seníku, okolních vrchovin, dominant-
ních sopek Velký a Malý Roudný, ma-
sivu Nízkého Jeseníku a daleký výhled 
na Opavsko, přesahující za ideálních kli-
matických podmínek daleko do Polska. 
Pozorování z +10 m zároveň umožňuje 
dostatečný nadhled nad okolním teré-
nem ke sledování blízkých vojenských 
staveb, původního místa budování dě-
lostřelecké tvrze Šibenice, zachovalých 
obranných systémů a  tvrzí roztrouše-
ných v okolí. Výška +10 m zároveň urči-
la možnost využití železobetonové kon-
strukce při zachování rozumné ceny.

Vedle základních výše uvedených 
posouzení studie stanovila architekto-
nické tvarosloví a architektonický kon-
cept. Vojenská symbolika byla jasná. 
Koncept musel dostat výjimečnou po-
dobu a  příběh. Základní inspiraci při-
nesly řopíky v okolních polích, rozmě-
ry parcely, drobné terénní nerovnosti 
a ženijní úkryt pod povrchem parcely. 
Křivky a přímé linie řopíků a vojenských 
tvrzí napomohly autorovi modelová-
ní základních tvarů budoucí rozhledny. 
Parcela dala podnět k řešení okolí roz-
hledny jako jedné kompozice. Investo-
rovi byla stavba představena ve  dvou 
variantách, v konstrukci z oceli a kon-
strukci ze železobetonu, přičemž žele-
zobetonová varianta byla propracova-
ná do  velkých detailů jako rozhledna, 
skulptura, symbol historického dění  

a budovy se zázemím pro vznik miniex-
pozice převratných historických udá-
lostí roku 1938. V kompozici celé par-
cely pak vzniklo malé branně-vojenské 
cvičiště s cvičebními prvky pro dospělé 
a především pro děti, pomyslný symbol 
národní bdělosti a  připravenosti. Na-
vrženo bylo zbourání stávající přízem-
ní budovy a její vyznačení v terénu vý-
dlažbou s  lavičkami. Železobetonová 
varianta rozhledny, i přes větší prvotní 
investiční náklad, zvítězila díky svému 
jedinečnému vzhledu. Při hodnocení 
bylo přihlédnuto také k vyšší životnosti 
materiálu a nižším požadavkům na pra-
videlnou údržbu. 

POPIS OBJEKTU
Rozhledna je umístěna na kopci U Ši-
benice ve  vzdálenosti 225 m východ-
ně od  vrcholu. Vzhledem k  tomu, že 
nadmořská výška samotného vrcho-
lu činí 377 m n. m. a  výška stavební-
ho pozemku přibližně 376 m n. m, lze 
konstatovat, že rozhledna je umístě-
na téměř na  vrcholu kopce. Prosto-
rové řešení stavby spočívá v  prolnu-
tí dvou zaoblených hranolů. Zaoblení 
symbolicky připomíná stavby betono-
vých bunkrů budovaných v místě před 
2. světovou válkou. Na železobetono-
vých základech je umístěna přízem-
ní stavba vstupního přístřešku doplně-
ná v rozích kopulemi, vstupní stavbou 
proniká zvedající se dominantní věž. 
Přízemní stavba je otevřenými vstup-
ními otvory situována k  jihu a  lze z ní 
nastoupit na schodišťová ramena vě-
že. Konvexní zaoblení vertikálních ro-
hů o poloměru 1 m, stejně jako dvoji-
té zaoblení skořepiny betonové střechy 
s poloměrem 750 mm, obojí situované 
k líci fasády, zvyšují dynamičnost tvaru 

věže. Přestože vzájemné prolnutí obou 
tvarů připomíná mohutnou vojenskou 
tvrz, tvoří stavba tvarem a výškou výji-
mečný architektonický originál. Nosné 
konstrukce svislé, vodorovné, zákla-
dové i střešní skořepiny jsou zhotove-
ny ze železobetonu litého do  bedně-
ní. Schodišťové konstrukce v  2. a  3. 
patře tvoří pohodlná ramena o  deví-
ti stupních 170/290 mm, šířka rame-
ne činí 800 mm. Po  každém výstupu 
dvěma rameny s  mezipodestou ná-
sleduje patro s podestou a atriem ur-
čeným miniexpozici. Závěrečná dvě 
ramena jsou tvarově nahrazena čás-
tečně otáčivým schodištěm v obdélní-
kovém zarámování. Příkřejší schodiště 
16 × 191/248 mm vychází na  vyhlíd-
kovou plošinu uprostřed prostoru, což 
umožňuje výhledy na  všechny světo-
vé strany. Podlaha 4. NP – vyhlídkové 
plošiny – je umístěna ve výšce 9,18 m, 
oko dospělého pozorovatele přibliž-
ně ve výšce 10,8 m. Pro nejmenší jsou 
ve stěnách po obvodu vyhlídkové plo-
šiny umístěny malé otvory – dětské po-
zorovatelny. Zábradlí je zkonstruováno 
z ocelových trubek, povrchově žárově 
zinkovaných.

K  osvětlení interiéru rozhledny ar-
chitekt využil symboliku technických 
otvorů a střílen a vytvořil světlíky umís-
těné v  betonovém plášti a  důmyslně 
rozmístěné tak, aby dodávaly dosta-
tek světla a  zároveň vytvářely efektní 
vzhled stavby při pohledu z exte riéru. 
Zajímavostí jsou zešikmené úhly ostě-
ní otvorů. Pozorovací otvory rozšiřu-
jí obzor zvětšením otvoru směrem k lí-
ci betonového pláště, naopak ostění 
světlíků v podobě technických otvorů 
přináší větší množství světla zvětšením 
směrem do budovy.
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SPODNÍ  STAVBA 
Oproti původní úvaze o  jednoduchém 
založení v  nezámrzné hloubce na  zá-
kladové desce musela být stavba zalo-
žena podstatně hlouběji, a to v hloubce 
-3,0 m pod terénem. Výsledky inženýr-
skogeologického průzkumu charakteri-
zovaly podmínky pro zakládání staveb 
jako složité a  tuto hloubku stanovi-
ly jako vhodnou k umístění základové 
spáry. Základová spára se tak nachá-
zí o celé jedno patro rozhledny hloubě-
ji na geotypu GT 3 tvořeném zvětralou 
šedou drobou. Samotná konstrukce 
spodní stavby je tvořena dvojitou zákla-
dovou deskou tloušťky 300 mm spřaže-
nou stěnami tloušťky 250 mm o výšce 
1,9 m, vyplněnými zhutněnou štěrkodr-
tí. Celá konstrukce základů je uložena 
na  trojitém polštáři ze zhutněné štěr-
kové drti o výšce 800 mm. Stěny roz-
hledny jsou již tímto způsobem založe-
ny na spodní základové desce v úrovni 
-2,2 m pod úrovní terénu a  průběž-
ně postupují až do  nejvyššího patra  
4. NP jako spojitá stěna, rozdělená 
v  jednotlivých podlažích stropní kon-
strukcí. V  úrovni +0,0 m je základo-
vá konstrukce spřažena druhou zákla-
dovou deskou tvořící finální podlahu  
v 1. NP. Celá spodní stavba je odvod-
něna a zasypána. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
A  TECHNOLOGIE BETONU 
Vzhledem k  možnosti variantního ře-
šení technologického postupu betoná-
že svislých a  vodorovných konstrukcí 

stanovila projektová dokumentace pou-
ze kvalitu použitých betonových smě-
sí. Zhotovitel mohl při betonářských 
pracích postupovat různými techno-
logickými způsoby za  dodržení všech 
kvalitativních podmínek stanovených 
projektovou dokumentací s cílem dosa-
žení homogenity složení betonu, dosta-
tečného zhutnění a minimálního množ-
ství vzduchových dutin při dodržení 
vzhledu pohledového betonu bez další 
povrchové úpravy. Požadavek na  kva-
litu pohledového betonu byl stanoven 
v kategorii PB3 podle Technických pra-
videl ČBS [1]. Projekt nabízel více alter-
nativ řešení v závislosti na vlastních zku-
šenostech uchazečů o realizaci zakázky.

REALIZACE BETONÁŘSKÝCH PRACÍ
Základové konstrukce byly bedněny kla-
sickým systémovým stěnovým bedněním 
se složitými tvary kopírujícím půdorys na-
vržené rozhledny nad úrovní +0,0 m. Ob-
loukové stěny v  jednotlivých podlažích 
byly dle projektu bedněny bedněním Peri 
Vario vyrobeným na míru dle požadavků 
architekta. Bednění bylo navrženo na dva 
takty pro jedno podlaží. Veškeré bednění 
nad úrovní +0,0 m muselo být navrženo 
jako pohledové jak z interiéru, tak i exte-
riéru. Montáž bednění, výztuží a závěreč-
ná betonáž stěn při stanovené tloušťce 
stěny 200 mm byly pro stísněný prostor 
velmi náročné. 

Stropy jednotlivých podlaží 1. až 
3. NP tloušťky 150 mm byly bedně-
ny klasickým stropním bedněním Pe-
ri Multiflex. Střešní pláště kopulovitých 

tvarů nad 4. NP a vstupním přístavkem  
1. NP byly navrženy ve  stejném bed-
nicím systému tvořícím nosnou kon-
strukci, na  nosnou část byly na  míru 
vyrobeny jednotlivé segmenty oblouků 
z vnitřní i venkovní strany. Tyto bedni-
cí práce byly prováděny stolařsky ča-
sově i  technicky velmi náročným způ-
sobem. Jedině tak mohlo být docíleno 
požadavků architekta a dosaženo pře-
depsané kvality pohledového betonu 
z interiéru i exteriéru.

Otvory ve  stěnách různých rozmě-
rů a  tvarů umístěné v  rozličných výš-
kách byly bedněny opět atypickými 
prvky vyrobenými na míru ve stolařské 
dílně. Zajímavostí je, že některé otvo-
ry v úrovni stropní konstrukce probíhaly 
přes jednotlivé navržené takty bednění 

4 Otevření ženijního úkrytu 5 Spodní základová 
deska 6 Spodní stavba 7 Některé otvory v úrovni 
stropní konstrukce probíhaly přes jednotlivé 
navržené takty bednění a komplikovaly práce  
na bednění stropů a stěn 8 Příprava výztuže  
a bednění kopulovité střechy ve 4. NP  
9 Vyvázaná výztuž včetně vstupního otvoru  
v 1. NP 10 Stavba věže před dokončením 
kopulovité střechy ve 4. NP ❚ 4 Opening  
the engineers’ shelter 5 Lower base slab  
6 Lower structure 7 Some of the openings at 
the ceiling structure level made the formwork 
works on ceiling and walls more complicated 
8 Preparation of the reinforcement and 
formworking the cupola roof on the 3rd floor  
9 Tied reinforcement incl. the entry opening on 
the ground floor 10 Construction of the tower 
before completing the cupola shape roof on the 
3rd floor

7 8 10
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a komplikovaly práce na bednění stropů 
a stěn. Bylo nutné vyřešit, jakým způso-
bem zachovat bednění otvorů umístěné 
v předchozích taktech, nenarušit však 
pohledový beton stěn, stropů i otvorů.

Pro základové konstrukce byl navr-
žen beton C25/30 - XC2 - S4 s velikos-
tí kameniva Dmax 22. Na stěny rozhled-
ny byl použit beton C25/30 - XC4, XF1 
- S4 s menším kamenivem (kombina-
ce 8 až 16 mm), který byl upraven do-
davatelem betonu tak, aby splňoval po-
žadavky na kvalitu pohledového betonu 
v kategorii PB3 a mrazuvzdornost a by-
lo ho možno uložit do tak náročné kon-
strukce bednění – relativně velká výška 
a současně malá tloušťka stěny. Tento 
typ konstrukce také komplikoval uklá-
dání a  hutnění betonu a  pro ukládá-
ní betonu musel být použit „nástavec“ 
na konec potrubí čerpadla, který se ve-
šel dovnitř bednění mezi výztuž a po-
mohl ukládat beton od  paty bednění 
stěn tak, aby nedošlo k rozbití textury 
betonu a beton byl homogenní po ce-
lé výšce konstrukce. Při hutnění muse-
la být použita kombinace ponorného 
a příložného vibrátoru.

Stropy 1. až 3. NP byly betonová-
ny betonem C25/30 - XC4, XF1 opět 
s požadavkem kvality pohledového be-
tonu PB3. Na kopule nad 4. NP a pří-
stavkem 1. NP byl použit beton C30/37 
- XC4, XF3, který musel splňovat stej-
né parametry jako beton stěn, a navíc 

Doplňující zdroj:
[1]  Technická pravidla ČBS 03. Pohledový 

beton. 2., přepracované vydání. Praha: 
ČBS ČSSI, 2018.
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musel splňovat i  požadavek na  vo-
donepropustnost s  maximální hloub-
kou průsaku 20 mm, jelikož se jednalo 
o stropy tvořící střechy daného objek-
tu. Posledním požadavkem na  tento 
beton byla jeho konzistence – musela 
být taková, aby se beton příliš nesléval 
a bylo možno z něho při betonáži vy-
tvořit oblouky.

ZÁVĚR
Výstavba rozhledny Šibenice je součástí 
projektu „Stezka rozhleden a vyhlídko-
vých míst euroregionu Silesia – II. eta-
pa“ a je spolufinancována z Fondu mi-
kroprojektů 2014–2020 v  euroregionu 
Silesia v  rámci programu Interreg V-A 

Česká republika – Polsko. Tento pro-
jekt podporuje výstavbu několika roz-
hleden na obou stranách hranice (např. 
v Sosnové, Slatině, Odrách, Baborówě) 

a rovněž zapojení již vybudovaných vy-
hlídkových míst, aby vznikla rozhledno-
vá síť a turisticky se tím tato oblast za-
traktivnila. Rozhledna má od  května 
do září pravidelnou otevírací dobu (mi-
mo ni a v dalších měsících je po telefo-
nické domluvě možná návštěva i jindy), 
automobil můžete zaparkovat přibližně 
200 m od rozhledny. Informace nalezne-
te na stránkách obce www.steborice.cz 
v sekci Rozhledna.

V  době budování rozhleden roz-
ličných typů Šibenice zaujme zejmé-
na napětím mezi tvarem jasně odka-
zujícím na minulost a svou současnou 
funkcí. Použitý materiál a  zvolené ar-
chitektonické řešení v  daném místě 
jasně odkazují na dobu, kdy byl národ 
v ohrožení a bylo potřeba stavět opev-
nění, avšak její výška a otevřenost činí 
tuto rozhlednu-bunkr subtilní, určenou 
ke  klidnému pozorování okolní krajiny 
s malými dětmi.

Roman Falhar, DiS.

starosta obce Stěbořice

starosta@steborice.cz

Lumír Moučka

lumi® design projekt

rimul@volny.cz

Ing. Mojmír Petráš

Desia, s. r. o.

petras@desia.cz

11 Pohled od jihozápadu, struktura povrchu a přiznání montážních spár bednění úmyslně odhalují, že 
se jedná o moderní stavbu 12 Pohled od jihovýchodu při slavnostním otevření rozhledny 28. června 
2019 13 a) Výhledy do krajiny na všechny směry poskytují okna vyříznutá v oblých rozích věže ve 
4. NP, b) při sestupu interiérem rozhledny ze 3. NP do 2. NP vytváří sluneční paprsky přiváděné 
otvory v plášti příjemné osvětlení, c) dětské pozorovatelny na hlavní vyhlídkové plošině ve 4. NP 
umožňují výhled i těm nejmenším (11měsíční Mojmír hodnotí beton pozitivně!) ❚ 11 View from the 
south-west, structure of the surface and conferring the construction joints show clearly that this is 
a modern construction 12 View form the south-east during the ceremonial opening of the lookout 
tower on 28 June 2019 13 a) Windows cut in the rounded corners of the lookout enable view to the 
countryside to all directions, b) the sun coming in through openings in the casing creates a pleasant 
light when coming down through the interior of the lookout from the 2nd floor to the 1st floor,  
c) observation posts for children on the main platform on the 3rd floor enable the view also for the 
little ones (11-month-year old Mojmir feels very positive about concrete!)

12
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