
Oprava kostela Nejsv ětější Trojice  
ve Zdounkách 

 
 

Jist ě jsme si všichni povšimli, že v ěž našeho kostela ve Zdounkách je zrekonstruována. 
Zdounecká farnost měla již delší dobu v plánu opravu krytiny věže, která od svého položení v 
roce 1959 byla na pokraji své životnosti a na mnoha místech značně poškozena. Oprava měla 
spočívat pouze v odstranění staré krytiny a položení nové. Toto bylo řádně povoleno po 
projednání s NPÚ Brno a MěÚ Kroměříž – státní památková péče, protože stavba je zapsána 
na seznamu nemovitých památek pod číslem 34402/7-6191. Tyto práce včetně lešení 
v hodnotě 280 000,- Kč byly finančně pokryty díky nabídce firmy Kutra – tesařství na odborné 
práce ( položení nové krytiny ) a za předpokladu provedení ostatních prací brigádníky z řad 
farníků a občanů Zdounek ( stavba lešení, odstraňování staré krytina apod.) z vlastních zdrojů 
farnosti a zvláště z finanční dotace od obecního úřadu, za což náleží upřímné díky zejména 
panu starostovi, zástupci starosty, radním i všem zastupitelům obce. 
    Při demontáži krytiny bylo zjištěno, že bobrovka nebyla položena na  klasickou, zejména 

vápennou maltu, kterou měla být podle všech předpokladů kopule zaomítána a vyrovnáno tak zdivo kopule, ale 
byla položena přímo na klenbu tak, že nerovnosti byly plentovány cementovou maltou s úlomky tašek ve více 
vrstvách a teprve na toto vyrovnání byla kladena do malty původní krytina.  
    V loňském roce se muselo přikročit k demontáži i celé vyrovnávací vrstvy. Stav zdiva z líce pod původní 
krytinou nebyl dobrý, povrch se drolil, místy části cihel byly zcela uvolněny. Proto na zpevnění povrchu klenby byl 
aplikován cementový postřik, helmice potažena pozinkovaným a rabicovým pletivem. Další postup již byl určen na 
základě společného jednání technologa ve stavebnictví, odborníka na statiku objektů, odborných pracovníků 
státní památkové péče a investora, kdy byla určena nevhodnější vápenocementová vyrovnávací směs na 
srovnání a zpevnění povrchu helmice pod novou krytinu, která byla následně položena. K těmto všem jednáním 
byl pozván pan starosta obce, aby měla obec informace přímé, ne jen zprostředkované zápisy apod. Tento stav, 
hledání řešení a nutný úřední postup způsobil cca třítýdenní časový skluz, jiný druh stavebních prací a bohužel 
rovněž zvýšení finančních nákladů. Vlastní práce rovněž za předpokladu brigádnické pomoci byly vyjednány u 
místní stavební firmy MALDREV Divoky ( pan Mainuš ), jmenovitý dík patří panu Karlu Lučanovi za perfektně 
provedenou práci. Největší dík patří ovšem hlavně všem obecním zastupitelům, kteří schválili mimořádnou dotaci 
pro kostel ve výši 158 000,- Kč vč. DPH.  
     Statik při prohlídce celé věže upozornil na další problémy, které byly třeba řešit. Jsou to zejména tyto práce: 
statické opatření - zpevnění věže předpjatými lany v místě obvodového zdiva věže v ploše nad kordonovou 
římsou a mezi spodním okrajem hodin. Restaurování kamenných prvků  ostění horních „oken“ v patře se zvony 
realizoval Bc. Vilém Čech z Roštína, který má ještě zrestaurovat znak nad vchodem do kostela. V letošním roce 
byly provedeny opravy omítek věže včetně nátěru ( opět po restaurátorském průzkumu a schválení pracovního 
postupu a materiálu ).  Další nutné opravy krovu věže ( výměna některých trámů v dolní části kopule, chemické 
ošetření trámů v nejvyšší části, úprava ocelového kotvení trámů, nové rozepření sloupků konstrukce horního 
krovu, dodatečné podpory trámů v patře se zvony atd.) jsou ještě třeba dořešit. 
  
    Na ostatní úpravy bylo potřeba připravit rozpočtovaných 600 000,- Kč.  
    Při této příležitosti se se souhlasem obce prostřednictvím obecního zpravodaje obracíme na všechny občany 
Zdounek a místních částí s prosbou o finanční pomoc na rekonstrukci zdouneckého kostela.  
     
    Věříme, že je věcí zdravé hrdosti a prestiže všech obyvatel bez rozdílu, aby nejstarší a nejvýraznější stavební 
dominanta v obci měla jak důstojný vnější „kabát“, tak i konstrukční zajištění své trvanlivosti pro další pokolení. 
Vždyť jen málokdo z nás ve svém životě může říct, že pamatuje „velké“ práce na kostele, natož aby se na nich 
mohl nějakou formou podílet.   
     Farnost chce nám všem, kdo projevíme ochotu se finančně podílet na této velké události, toto nabídnout. Dárci 
podle vlastního přání mohou zůstat anonymní nebo kdo projeví zájem bude zapsán na oficiální dárcovskou 
listinu, která bude uložena v kovové schránce pod zděnou kopulí věže pro paměť dalším generacím. Samozřejmě 
je možnost poskytnutí daru přímo na farnosti i na obecním úřadě nebo přímo na účet farnosti, příp. vydání 
potvrzení pro daňové účely.     
 
Farnost a obec Zdounky garantuje, že veškeré finanční dary budou použity výhradně k úpravám a zvelebení 
kostela Nejsvětější Trojice ve Zdounkách. 
 
Farnost samozřejmě též připravuje a bude připravovat veškeré potřebné podklady pro žádosti o finanční dotace 
na všechny dostupné programy jak z krajských, republikových, tak evropských prostředků ( oprava střech lodi, 
kaple, sakristie kostela, vnitřní úpravy, okna, fasáda atd. ). 
 
Mgr. Radomír Němeček – farář ve Zdounkách  
 
Číslo účtu naší farnosti je 213418128/0300.      Číslo účtu pro euro ( € ) je 216689521/0300.  
Účty jsou vedeny u Poštovní spořitelny.     

Děkujeme všem, kteří nám budou ochotni finančně pomoci. 


