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Proč se opravuje střecha kostela? 
 

Pokračující práce při opravách arciděkanského 
kostela doprovází zájem veřejnosti, spousta 
komentářů a někdy i živé emoce a spojená 
s nimi nedorozumění. Ještě jednou jsme tedy 
požádali projektanta, aby stručně zdůvodnil 
rozsah této investice. Doporučujeme také 
návštěvu webových stránek farnosti, kde 
ve fotogalerii najdete bohatou 
fotodokumentaci. 
 

Při poslední úpravě  krovu a střechy kostela 
ve druhé polovině 20. století byla sejmuta 
dožilá krytina a nahrazena novou plechovou 
měděnou  krytinou.  Při této etapě byla 
krovová konstrukce opravena pouze velmi 
provizorně, nevhodně byl vytvořen 
nadřímsový žlab, který se poté stal příčinou 

trvalých poruch. Do konstrukce koruny římsy i přes opakované dílčí opravy žlabu 
mohutně zatékalo, krovová konstrukce byla následně napadena dřevokaznými 
houbami. Odlehčením koruny římsy došlo k poruchám klenebních pasů a kleneb 
kostela, na nichž se nacházejí cenné nástropní malby.  
Stavební úpravy krovu a střechy zahrnují především: 
- celkovou opravu rozsáhle poškozené dřevěné konstrukce krovu a navrácení 
historického tvaru střechy v její  nadřímsové části, 
- statické zajištění objektu - osazení ocelových táhel spřahujících obvodové stěny 
kostela, 
- výměnu střešní krytiny, 
- statické zajištění havarijního stavu římsy. 
Navržené řešení bylo zvoleno především z následujících důvodů: 

- Zrušení nadřímsového žlabu a jeho náhrada žlabem nástřešním zamezí 
zatékání do koruny římsy a umožní plnou rehabilitaci tvaru původní krovové 
historické konstrukce krovu doplněním námětků. 

- Opravou krovu a zvýšením zatížení střešní krytinou dojde k přitížení koruny 
obvodového zdiva a stabilizaci kleneb a klenebních pasů. 

- Náhrada plechové krytiny za pálenou prejzovou zajistí zamezení velkých 
sesuvů sněhu z plochy střechy v zimním období. 

- Římsové zdivo je vlivem dlouhodobého zatékání do krovu v havarijním stavu 
a jedině jeho rozsáhlá oprava zajistí budoucí stabilitu celé konstrukce římsy, 
která v současné době ohrožuje bezpečnost kolemjdoucích občanů města. 

Ing. Antonín Švehla 
 

Do Domažlic přijel na koni sv. Hubert 

Ještě před sv. Martinem přijel na koni do Domažlic sv. Hubert, patron všech myslivců. 
Už po desáté se členové mysliveckých spolků se svými rodinami a přáteli setkali 
k oslavě tohoto světce. Jubilejní ročník si vyžádal i slavnostnější ráz celé události.  
Sv. Hubert v doprovodu psovodů, sokolníků a dalších myslivců, byl nejdříve přijat před 
budovou radnice domažlickým starostou Ing. Miroslavem Machem, který neskrýval své 
nadšení z této společenské akce. Následně se všichni přemístili do arciděkanského 
kostela, kde byla sloužena mše sv.  
Během bohoslužby zazněla Hubertská mše B dur v podání Loveckého Trio Praha 
a domažlické Canzonetty. Tato mše byla zkomponována Petrem Vackem, s textem 
Josefa Selementa v roce 1991. Mše je psána pro 3 lovecké rohy, tj. pro nástroje bez 
klapek a pro zpěvy. Premiéru měla v Písku. Od té doby se hrála na mnoha místech v ČR 
a v Evropě. V roce 1999 se hrála tato mše ve Vatikánu, v chrámu sv. Petra, když 
prezident Václav Havel daroval vánoční strom Svatému otci. 
 

 

 

Pozvání 
 

23.11. Mše za varhaníky. V neděli 23. listopadu od 9.30 hod. bude sloužena mše sv., 
při které se budeme na přímluvu sv. Cecílie modlit za domažlické varhaníky a varhanice 
a přimlouvat se za zemřelé Vlastu Čejkovou a Otomara Hanu. Zároveň na tuto neděli 
připadá slavnost Ježíše Krista Krále a je to poslední neděle liturgického roku.  


