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Stručné libreto
„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.“
Marcus Tullius Cicero
Slovo autora
Rozhledny v poslední době rostou jako houby po dešti a jejich význam často postrádá smyslu a mnohdy ztrácí i základní funkci, kterou je výhled do krajiny.
Jsou však místa, kde by se rozhledny stavět měly, neboť jejich podstatu doprovází kulturní, přírodovědný, historický či jiný význam. Může tak vzniknout koncept
se silným příběhem, který nabývá významu nejen rozhledny, ale zároveň sochy připomínající dané místo, potažmo i naše současné počiny.
Takovým místem je právě pozemek, na kterém byla v roce 1938 započata výstavba dělostřeleckého bunkru Šibenice. Místo je symbolem významné
budovatelské činnosti našich předků, symbolem jejich tehdejší technické vyspělosti, ale především symbolem obrany národní identity a svobody následně
pokořené událostmi zrady spřátelených mocností a událostmi období Druhé světové války. Tento silný motiv není jen místním příběhem, jeho význam má
národní charakter, který v budoucnu může přinést návštěvnost občanů z celé České republiky.
Vystoupat po schodech na vrchol rozhledny a pohlédnout do okolí vede člověka zahlceného každodenními útrapami k úlevě. V té chvíli se může opravdově
zamyslet nad svojí přítomností, do které prošel cestou minulosti. Takové místo můžeme předat našim dětem a mnoha dalším generacím.
Místo relaxace a připomenutí dnů minulých, tak podstatné pro další bytí.
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Rozhledna u Šibenice
Jedná se o věžovitou stavbu se symbolikou vojenské stavby bunkru. Stavba
bude provedena jako monolitická betonová do bednění.
Elegantní linie stavby připomínají výstavbu bunkru Šibenice v období před
2. světovou válkou. Jsou doplněny symbolickými střílnami, které slouží
k prosvětlení schodišťového prostoru a prostoru s vnitřní expozicí.
Funkce rozhledny
Vyhlídka
Vyhlídková plošina na okolní a vzdálené pozorovací cíle. V dálce jsou km
vidění panoramata horstva Hrubého Jeseníku, významné vrcholy Nízkého
Jeseníku, Zlatohorská vrchovina a rovina směrem k Opavě a do Polska.
Významným pohledem je pohled na soustavu okolních systémů vojenské
obrany - bunkrů.
Památník
Rozhledna plní roli památníku na období před 2. světovou válkou a následně
připomíná významné události - Mnichovskou zradu a ztrátu národní
svobody. Funkčně jsou podesty a přístřešek uspořádány k možnosti umístění
předmětů a naučných panelů.
Barevnost stavby
Stavba bude provedena v barvě přírodního betonu. V oplocení bude
symbolicky demonstrovat barevnost maskovací sítě v kombinaci s betonem.

Vznikne malý parčík s pěšinami, popisem jednotlivých prvků
reliktů bývalé stavby dělostřeleckého bunkru.
Oplocení a inventář parčíku budou symbolizovat dané téma.
Nová zeleň osázena řídce bude nízkého vzrůstu, keře a zakrslé
stromy. Ostatní plochy budou tvořit travnaté plochy a symbolická
oraniště kolem oplocení. Bude dominovat rozhledna, cestičky a
relikty bývalé stavby.
Prostor bude doplněn stylovými prvky vojenských zábran,
ostnatých drátů aj. a informačními panely.
Základní parametry:
Vrchol rozhledny = 12,7 m
Výška pozorovací podesty 9,2 m
Výška oka 10,9 m
Celková výška 12,5 m
Materiál konstrukce a schodiště - monolitický beton do bednění
V přízemí umístěn přístřešek s informacemi v otevřeném interiéru
2 podesty 2,2 *1,2 m s možností instalací expozic
Cena stavby (v mil. Kč)
Stavba věže
1,380
(rozmezí
1,230 až 1,530)
DPH					
0,290
Cena s DPH			
1,670
Projektová dokumentace, výzkumy a ostatní činnost
0,340
Náklady celkem		
2,010
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