
OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY NA VĚŽI  

KOSTELA SV. MARKÉTY V HLUČÍNĚ 

Současný stav 

Kostel sv. Markéty je prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury od 

3.5.1958. Kostel je zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek ČR.  Kostel je 

zděný podélný jednolodní kostel s věží zapuštěnou do vstupního průčelí a oblým 

závěrem. Architektura pozdně barokních forem z r. 1820.  

Krov a střešní krytina na lodi kostela je ve velmi dobrém stavu, protože oprava 

této části kostela proběhla v roce 2007. Poškozené části krovu byly vyměněny, provedlo 

se nové bednění a břidlicová krytina. 

Současná krytina střechy na věži kostela je provedena břidlicovými kameny, které 

jsou kladeny s malým přesahem a nahusto 

aby nedocházelo k zatečení pod kameny. 

Oplechování nad spodní části střechy je 

provedeno z měděného plechu v celé ploše 

včetně sloupků. Vrchní část krovu je také 

opláštěná břidlicovými kameny a je 

zakončena hrotnicí opláštěnou měděným 

plechem. Na vrcholu je osazena malá báň a 

křížem v černé barvě. Na plášti střechy je 

usazeno jedno výlezové okno v dolní části 

střechy. 

Břidlicová krytina je již zvětralá, a 

proto místy dochází k zatékání dešťové vody 

na střešní bednění. Velké riziko je u hřebíků, 

které drží kameny. Ty jsou v mnoha 

případech uhnité či vlivem větru, který 

odfoukává kameny, vytaženy a hrozí 

ublížení na zdraví osob, které se pohybuji na 

hřbitově. Bednění vykazuje výskyt 

dřevokazné houby v místech zatečení a drolí 

se. Stávající dřevěná konstrukce krovu 

nevykazuje závažné vady. 



Hromosvod je měděný a v některých místech jsou kotvy uhnité a neplní svou 

funkci. Z pohledu bezpečnosti nevyhovující. Krytina je ve velmi špatném stavu a 

ohrožuje lidi, kteří chodí kolem kostela. Každý rok musí farnost hradit ze svých zdrojů 

náročnou opravu uvolněných kamenů, která se pohybuje v několika desítkách tisíc 

korun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh řešení 

Stávající dřevěné bednění střechy věže, bude i s krytinou vyměněno. Tedy 

provede se demontáž střešní krytiny včetně všech střešních klempířských prvku, 

demontáž bednění a pojistné hydroizolační vrstvy. 

Nosná konstrukce krovu bude očištěna ocelovými kartáči a ošetřena v celé ploše 

2x Bochemitem QB. Také bude očištěna a ošetřena zvonová stolice, která je spojena s 

krovem. Bednění bude provedeno v celé ploše střechy nové z prken tl. 24 mm a také se 

ošetří 2 x BOCHEMITEM QB. Plocha bude zakryta podstřešní folií.  

Provede se výměna všech plechových prvků na střeše. Prvky budou z měděného 

plechu. Na oplechování bude navazovat břidlicová krytina – šablona čtvercového 

formátu a bude kladena tzv. šupinovým krytí na kontaktní hydroizolační pojistnou 

vrstvu – podstřešní folie. U okapu bude provedeno dvojité založení hrany čtvercovou 

břidlicí.  

Pro upevnění jednotlivých kamenů budou použity měděné hřebíky délky 40 mm 

či 55 mm. Prosvětlení a provětrání podstřešního prostoru bude zajištěno pomocí 

nového klempířského výlezů zaskleným drátosklem. Ten bude rozměrově i pozicí 

odpovídat stávajícímu výlezu. Ve stávajících trasách se provede nový hromosvod, 

dodavatel zajistí revizi. Báň věže a kříž budou sejmuty, vyspraveny a očištěny. Kříž bude 

natřený kovářskou černí a báň pozlacena.  

Obnova střechy věže kostela sv. Markéty proběhne za dohledu pracovníků 

památkové péče. 

 

 

 


