Sluneční stezka na Bílou horu – I. etapa
Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk
Projekt „Sluneční stezka na Bílou horu – I. etapa“ je spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti
udržitelného rozvoje finanční částkou 150.000 Kč.
Blízké okolí města Štramberka poskytuje velmi různorodé a zajímavé lokality s výbornými podmínkami
pro turistické aktivity. Místní stezky se prolínají s Lašskou naučnou stezkou a mohou tak významně
rozšířit nabídku aktivit nejen pro návštěvníky, procházející se po Lašské NS, ale i pro ty, kteří přijedou za
krásami Štramberka autem. Jedná se o tři významná území, kde je uvažováno o nové zřízení interaktivní
stezky, nebo již zde nějaká forma stezky existuje: Kotouč, Bílá hora, Libotín.
Bílá hora má v úseku od botanické zahrady po vrchol zřízenu „Sluneční stezku“, vedoucí serpentinami
úbočím, na níž je zřízeno 12 zastavení se symbolikou zvěrokruhu, dále je pod vrcholem připravena k
dalšímu ztvárnění oválná plošina, ohrazená kamennou zdí. Filosofie obsahu a technické provedení stezky
jsou výsledkem promyšlené koncepce stezky z 90. let 20. st., záměr byl realizován v podstatném rozsahu,
nicméně nebyl zcela dokončen. Dopracování stezky v její původní obsahové formě se jeví jako velmi
žádoucí. Sluneční stezka s jejími tématy geologie a paleontologie, znamení zvěrokruhu (vyobrazení,
symboly, pověsti, příběhy), hvězdné oblohy (planety, hvězdy, Slunce…), má významný rozměr
filosofický a meditativní, prolínají se edukativní a interaktivní prvky. Nově navrhované prvky musí
vzhledem i obsahem navazovat na již vytvořený základní rámec stezky a respektovat určující charakter
stávajících kamenných kompozic v přírodním prostředí.
Interaktivní naučná Sluneční stezka na Bílou horu zahrnuje celkem sedm zastavení:
1. PARKOVIŠTĚ U BOTANICKÉ ZAHRADY (stůl s lavicemi, informační panel, odkazující na
Sluneční stezku s rozhlednou na konci),
2. U PANNY MARIE - začátek Sluneční stezky (odpočívadlo s výhledem na Beskydy, poutač s
výraznou směrovkou, upozorňující na směr Sluneční stezky, malá informační tabule),
3. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ U ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU (doplnění replik chybějících znamení:
býk, lev, panna, instalace laviček k zídkám, u Blíženců dvojitá lavička se zobrazením báje a
souhvězdí, u lva, vah, jednoduchá lavička + báje a vyobrazení souhvězdí, panna: malé sedátko, u
střelce: stupňovitá lavice, hmatový chodník z kamene různých velikostí a tvarů,
4. VYSOKÉ ZÍDKY MEZI ZASTAVENÍMI (na velké kameny vytesat tvary souhvězdí),
5. KAMENNÝ OVÁL – meditační místo (12 dřevěných křesel, každé z nich nese jedno znamení, v
každém křesle je uložen záznamník s poetickou charakteristikou znamení, je určen pro vzkazy
návštěvníků, křesla jsou propojena dle povahy znamení - oheň, vzduch, voda, země, vyznačení „dračí
linie“ kameny v podestě oválu,
6. ROZHLEDNA - astronomické téma (na volném prostranství kolem věže model planetární soustavy,
oběžné dráhy jsou symbolizovány eliptickými liniemi malých kamenů, zapuštěných do roviny terénu,
planety v přiměřeném poměru velikostí jsou rozmístěny v okolí věže),
7. GEOLOGICKÁ EXPOZICE (na svahu pod vrcholem Bílé hory, v místě se širokým výhledem na
Kopřivnici a Beskydy v pozadí, je navržen „labyrint“ serpentin, podél nichž jsou rozmístěny
jednotlivé exponáty).
Předmětem realizace projektu I. etapy je prvních pět zastavení.
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Datum podání žádosti:
Datum o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace:
Fyzická realizace projektu:
Předložení závěrečného vyúčtování dotace:

30. 01. 2017
06. 06. 2017
15. 07. 2017 – 31. 10. 2017
22. 12. 2017

Předpokládané celkové výdaje projektu:
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu MSK:

379.200 Kč
150.000 Kč

Projektant:
Zhotovitel:

Ing. Iva Škrovová, Kamenka 41, 742 35 Odry
NOVOS NJ, s.r.o., Libotín 979, 742 66 Štramberk

Datum: 15. 09. 2017
Zpracoval: Ing. Oldřich Škrabal – místostarosta města
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