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Před opravou arciděkanského chrámu (4) 
 

Vážení farníci, čtenáři Farních 
listů. 
V minulých číslech jsme se Vám 
snažili přiblížit podrobně stav 
krovu a střechy kostela 
a popsat problémy s narušenou 
statiku celé budovy. Po 
společném jednání zástupců 
farnosti, projektové kanceláře 
a památkového ústavu, bylo 
dohodnuto, že nejvhodnějším 
způsobem záchrany kostela 

budou v první fázi následující tři úpravy: zajištění statiky, výměna uhnilých částí krovu, 
změna tvaru střechy tak, aby byly odstraněné zaatikové (nástřešní) žlaby, které nebyly 
dostatečně sespádovány a na mnoha místech zatékaly a výměna střešní krytiny. 
Možná právě ten poslední zásah bude vyvolávat největší zájem veřejnosti. Na první 
pohled se může zdát (z pohledu od náměstí), že měděná střešní krytina je vyhovující. 
Proto ještě jednou upozorňujeme na dříve citovaný posudek statika, který upozorňuje, 
že výměnou těžké břidlicové na lehčí měděnou krytinu došlo v 80. letech minulého 
století k odlehčení celé konstrukce, což způsobilo narušení statiky celého kostela. 
Jednoznačně byl tedy doporučen návrat k těžké krytině: břidlicové nebo prejzové.  
Chceme Vás nyní seznámit s názorem projektanta, který rozhodl o druhu střešní 
krytiny použité při opravě arciděkanského kostela. 

P. Miroslaw Gierga 
„V projektové dokumentaci zpracované ATELIEREM SOUKUP s.r.o. 01/2012 je 
navržena pálená prejzová krytina. Tato krytina byla zvolena z několika zásadních 
důvodů: 
1. V současné době tvoří krytinu měděný plech, kterým na mnoha místech zatéká, 
havarijní stav je především u nadřímsových žlabů, kde opakovaně dlouhodobě dochází 
k haváriím vlivem srážkové činnosti, krov je v těchto místech značně poškozen a je 
nutno zajistit nápravu tohoto neudržitelného stavu.  
K tomu je nutno stávající krytinu v pásu cca 4 metrů podél římsy rozkrýt a po 
rozsáhlých opravách a doplněních krovu krytinu zpětně doplnit. Stávající měděná 
plechová krytina provedená před cca 40 lety má v současné době patinu zeleného 
odstínu. Po opravách krovu by bylo nutno použít nový měděný plech, u kterého lze 
však jen s velkými obtížemi (a s nejistým výsledkem) zajistit patinaci ve shodném  - 
tedy zeleném odstínu. Kromě toho malá hmotnost plechové krytiny působí staticky 
nevhodně pro přitížení paty kleneb.  Z těchto důvodů není opětné použití plechové 
krytiny vhodné. 

2. Navržená prejzová krytina je vhodná i z hlediska statického vzhledem k optimální 
hmotnosti pro přitížení paty kleneb kostela  
3. Navržená prejzová krytina je přijatelná i z důvodů finančních. Jedná se o krytinu 
vysoce kvalitní, estetickou, která odpovídá významu opravovaného objetu. Cena 1 m²  
této krytiny činí cca 1250,- Kč. Oproti tomu vhodná břidlicová krytina (alternativa, 
která na objektu byla položena před poslední úpravou a která byla odstraněna před 
cca 40 lety) je finančně daleko náročnější - 1 m² krytiny činí v materiálu cca 3 500,- Kč, 
s kvalitní pokládkou se cena blíží téměř k 5 000,- Kč. Vzhledem k výměře střechy je 
použití břidlicové krytiny pro investora prakticky nereálné.  
4. Neopomenutelné je rovněž hledisko bezpečnosti, kde břidlicová krytina jakožto 
přírodní materiál (kámen) v sobě může obsahovat skryté defekty. V případě uvolnění 
břidlicových šablon a jejich možného pádu ze střechy při větru může být volba této 
krytiny vzhledem k umístění kostela na náměstí v místě zvýšeného pohybu osob 
poměrně nebezpečná. 
5. Prejzová krytina se dle dochovaných informací na střeše kostela v minulosti již 
vyskytovala (SHP – Ing. Anderle) 

15.6. 2012. Ing. Antonín Švehla“ 
 

Časné sliby s. Vigilie 
 

V sobotu Velikonočního oktávu 26. dubna v klášteře Monastére de Bethléem 
v Nemours (nedaleko od Paříže) otec biskup František Radkovský zasvětí Bohu časnými 
sliby s. Vigilii. Sestra Vigilia, civilním jménem Magda Vokounová, pochází z Domažlic 
a před odchodem do kláštera patřila do naší farnosti. Proto ji chceme doprovázet 
našimi modlitbami, zvláště při večerní mši svaté na slavnost Vzkříšení Páně 20. dubna 
od 18.00 hodin, kdy budeme společně prosit o Boží požehnání na její cestě řeholního 
života. 
 

Odběr novinek mailem 
 

Všem zájemcům o aktuální dění ve farnosti nabízíme rozesílaní zpráv, pozvánek 
a informací pomocí elektronické pošty. Stačí odeslat zprávu na adresu 
farni.listy@seznam.cz a uvést svoje jméno a aktuální mailovou adresu.  
 

Ministranti děkují za dary 
 

Jménem domažlických ministrantů a jejich rodičů děkujeme všem farníkům za 
příspěvky na červencovou ministrantskou pouť do Říma. Doposud bylo na tento účel 
shromážděno 9.959,- Kč. Vybrané peníze poslouží na úhradu části nákladů na letenky 
pro našich 15 ministrantů. Příspěvky, za které jsme velice vděčni, budeme přijímat do 
košíčku v kostele až do konce června. 
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