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Před opravou arciděkanského chrámu (2) 
 

Ještě v průběhu letošního roku čeká naši farnost rozsáhlá oprava arciděkanského 
kostela a bezpochyby to bude největší a nejnáročnější akce za posledních skoro 40 let. 
Lze předpokládat, že investice bude zajímat také tzv. širokou veřejnost, tedy obyvatele 
města, turisty a další. Proto jsme se rozhodli postupně poskytnout čtenářům Farních 
listů a farníkům, co nejpřesnější informace o technickém stavu budovy, návrhu řešení, 
rozsahu a termínu prací a o financování projektu. Protože o hodnotě celé investice, 
tedy také o povinném podílu farnosti na jeho financování, budeme moci mluvit až po 
výběrovém řízení, v nejbližších číslech FL Vás chceme seznámit s technickou stránkou 
projektu. Popis aktuálního stavu chrámu, jeho největší závady (které lze ne vždy vidět 
zvenku), způsob řešení nebo důvody změn, Vám představíme na základě projektové 
dokumentace připravené Architektonickou a projekční kanceláří Atelier Soukup s.r.o. 
Stavebně technické hodnocení 
Krov nad lodí kostela tvoří ležatá stolice se středním podélným ztužujícím rámem. 
Vodorovné síly v krovu jsou přenášeny vaznými trámy a soustavou ocelových ne zcela 
funkčních táhel. Tato táhla jsou umístěna nad horním lícem kleneb a probíhají od 
obvodových stěn šikmo vzhůru k vazným trámům, čímž způsobují jejich ohyb. Střecha 
kostela je valbová, krytinu tvoří měděný plech na dřevěném bednění. Po obvodu 
střechy jsou umístěny mohutné nadřímsové žlaby, které jsou lokálně poškozené, do 
římsového zdiva a do krovu na mnoha místech masivně zatéká. Krov je na mnoha 
místech vlivem v minulosti nekvalitně provedených oprav a dlouhodobého zatékání 
poškozen dřevokaznou houbou a neplní dostatečně svoji statickou funkci.  
Při poslední opravě došlo k výměně krytiny. Skládaná břidlicová krytina byla zaměněna 
za krytinu měděnou plechovou. Tím došlo z odlehčení konstrukce, což se negativně 
projevuje na funkci klenebních pasů a kleneb kostela. Ve vrcholu kleneb a klenebních 
pasů se nachází výrazné trhliny, dosahující šířky v řádu centimetrů. Došlo již také 
k poklesu vrcholu kleneb a klenebních pasů. Velmi špatný stav konstrukcí přejde rychle 
v havarijní. Ve vrcholu na východní straně valbové střechy je umístěna šestiboká 
sanktusová věžička s lucernou, ukončená cibulkou. Krytinu této věžičky tvoří měděný 
plech. Hrotnice věžičky je nachýlená, poškozená dřevokaznou houbou. 
Nižší části na severní straně kostela (kaple sv. Barbory, předsíň a sakristie) jsou kryté 
pultovou střechou, která je na západní a východní straně ukončena valbou. Stávající 
krytinu tvoří opět měděný plech na bednění. Krov je lokálně narušen, poškozeny jsou 
především prvky podél římsy.  
Vlivem statických poruch krovu, založení obvodových stěn i dopravy v okolí kostela 
došlo k narušení říms a nadpraží okenních otvorů a k vzniku trhlin v obvodovém zdivu, 
především v západním štítu kostela. Trhliny mají neblahý vliv na stabilitu štukové 
a kamenné výzdoby portálu v západním průčelí.  
Rozsáhlé poškození říms je lokalizováno rovněž na východní straně kostela. Tyto 
trhliny souvisí jednak s poškozením a nedostatečnou funkcí krovu a negativní vliv má 
rovněž zvýšená vlhkost spodní stavby.  
 

Informace a pozvání  
Pozvání na XVI. Pochod pro život. Dítě je to nejdražší, co jsme dostali. Jsme pro život. 
Jsme kreativní. 
Každoročního Pochodu pro život v Praze se účastní tisíce lidí. Přicházejí proto, aby 
každá nečekaně těhotná maminka v naší zemi věděla, že jsou zde lidé ochotní jí 
pomoci. V loňském roce přišlo o život dalších 23 tisíc dětí. Možná jen jejich maminkám 
nikdo neřekl, že na potrat jít nemusí. 
Pochod pro život začíná 29. března 2014 ve 14:15 na Mariánském náměstí a pokračuje 
průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše sv. Václava, kde bude zakončen 
krátkým programem. Od 9 hodin proběhne diskusní panel s osobnostmi veřejného 
života (Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha). 
Vzhledem k množství účastníků v minulých letech budou před Pochodem pro život 
slouženy ve 12.30 následující mše svaté: 
- Pontifikální mše svatá u sv. Jiljí – kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský 
- Liturgie v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta – Ladislav Hučko, apoštolský exarcha 
- Pontifikální mše svatá pro cizojazyčné účastníky u Pražského Jezulátka – Andreas 
Laun, světící biskup salcburský 

* 
21.3 – křížová cesta s dětmi. Na páteční pobožnost křížové cesty od 16.30 v křížové 
chodbě kláštera zveme všechny děti a mládež. 
 

24.3. – setkání Farní rady. Na zasedání Farní rady věnované opravě arciděkanského 
kostela a letošní Noci kostelů zveme v pondělí od 18.30 hod. do farního sálu. 
 

25.3. – setkání Fatimského apoštolátu.  Od 16.00 hod. mše svatá za všechny živé 
i zemřelé členy mariánského hnutí Sv. apoštolátu Fatimy regionu Domažlice s obnovou 
zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Hl. celebrant: P. Pavel Dokládal - 
národní prezident hnutí z ČM Fatimy Koclířov (v závěru mše sv. modlitba zasvěcení 
světa a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, tak jak učinil blahoslavený Jan 
Pavel II. ve Vatikánu, v přítomnosti milostné sochy Panny Marie fatimské z Kaple 
zjevení v Cova d´Iria 24.3.1984 – výročí 30 let) 
Po mši svaté setkání pro členy Sv. apoštolátu Fatimy a příznivce v prostorách kláštera.  
Ohlédnutí za Národní poutí ČR ve Svaté zemi na závěr Roku víry a poutí českých 
a moravských biskupů v Římě – AD LIMINA k apoštolským prahům; cesta do Říma – 
svatořečení papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. Úvaha  -  „Co máme dělat, bratří?“ 
(Sk 2,37b) - P. Pavel Dokládal, národní president WAF ČR. Setkání končí v 18.00 hod. 
 

30.3. – Promítání. Na reprízu promítání fotografií z cesty do Peru a Bolivie zveme 
v neděli 30.3. od 16.00 na faru. 
 
Adorace Nejsvětější svátosti: v pátek 21.3.od 9.00 do 10.00 a v sobotu 29.3. od 18.00 
do 18.30 hod.  
 


