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Zub času však nelze zastavit 
ani zde a pokud si mají české pa-
mátky zachovat svoji krásu i lesk 
do budoucna, je nutné o ně pečo-
vat i nadále.

To se týkalo i stavu střechy 
baziliky Svatého Petra a Pavla 

Do severní lodi Baziliky sv. Petra a Pavla 
na Vyšehradě již nezatéká

a nejkvalitnější pokrývačské firmy 
na území ČR. 

Požadavkem památkářů by-
lo pokud možno v co nejširší mí-
ře zachovat původní krovy. Pro-
to byly při jejich opravě použity 
klasické tesařské detaily – proté-
zy bez příložek. Nahrazeno bylo 
i původní bednění nestejné tloušť-
ky. Ta se pohybovala v rozmezí 
15-25 mm. Pro nové bednění by-
la zvolena vzhledem k rozteči kro-
vů 1 m a soudobým požadavkům 
na pokládku přírodní štípaná břid-
lice s tloušťkou prken 30 mm. 

Obdobně šetrně bylo postu-
pováno i při rekonstrukci klem-
pířských detailů střechy. Pracím 
dominovala snaha o co největší za-
chování původních klempířských 
prvků z mědi s uplatněním mini-
malizace náhrad novým měděným 
plechem. Ten byl použit mj. v na-
falcování nástřešních žlabů z dů-
vodu vytvoření horizontální roviny 
pro založení břidlice. Provedeny 
byly i repase střešních novogotic-
kých vikýřů z měděného plechu.

S ohledem na význam objek-
tu (národní kulturní památka + 
UNESCO – umístění v památko-
vé rezervaci v hl. m. Praha) byla 
investorem zvolena vysoce kvalit-
ní přírodní břidlice, a to z hlubinné 
těžby, od německé firmy Magog, 
šupina 30x25 cm. Kvalitě vlastního 
materiálu musela odpovídat i po-

Pražský Vyšehrad patří mezi nejznámější a zároveň nejslav-
nější památná místa na území České republiky. Celému území 
dominuje Bazilika Svatého Petra a Pavla, která se řadí k nejvý-
znamnějším církevním a kulturním památkám u nás. Její vznik 
spadá do 11. století. Zdejší chrám založil v letech 1070-1080 
český král Vratislav II. Stavba prošla v průběhu staletí řadou 
přestaveb a dostaveb, z nichž za nejzásadnější lze považovat tu 
z let 1885 – 1903, kdy chrám získal svoji dnešní novogotickou 
podobu a dvě i pro současnost charakteristické, 58 m vysoké 
věže. Poslední rekonstrukce zde proběhla na prahu 90. let mi-
nulého století. Dnes je Bazilika Svatého Petra a Pavla národní 
kulturní památkou a o jejím širším významu svědčí i fakt, že je 
zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

na Vyšehradě. Ta se vlivem vý-
skytu četného lokálního zatékání 
do objektu nacházela v havarijním 
stavu. Degradována byla původ-
ní břidličná střešní krytina, v řadě 
míst navíc uvolněná, a neutěšený 
byl i stav krovů. 

Investor proto rozhodnul o cel-
kové rekonstrukci střechy včet-
ně opravy podstřešní konstrukce. 
V soutěži na dodavatele této ná-
ročné rekonstrukce uspěla společ-
nost Pario z Hradce Králové, kte-
rá se již řadu let řadí mezi nejlepší 
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kládka, a to zejména v detailech 
(okap s vázanou nohou, provázané 
počáteční i koncové hrany). Celko-
vá plocha střechy činila 460 m2

Vysoce důležitou součástí re-
konstrukce byla nutnost provede-
ní kvalitního provizorního plach-
tování a zabezpečení rozpracované 
střechy proti zatečení. Důvody po-
třeby preciznosti tohoto opatření 
není jistě třeba dlouze vysvětlo-
vat. Pod střechou se nachází nena-
hraditelná malba interiéru, zlacení 
a další inventář.

Práce probíhaly za plného pro-
vozu hřbitova a velkého zájmu 
i pohybu turistů. V řadě případů 
bylo nutno provést zabezpečení 

hrobů vzácných osobností. Ředitel 
prováděcí pokrývačské a klempíř-
ské společnosti Pario, Ing. Miro-
slav Vízek k tomu dodává: „ Mimo 
jiné jsme s velkou úctou proved-
li i obednění hrobu JUDr. Mila-
dy Horákové, který se nacházel 
v místě přístupu na střechu. Složité 
bylo také navážení veškerých ma-
teriálů i ve vazbě na minimalizaci 
možného záboru komunikace.“

Jak vyplývá ze zjištění na-
ší redakce, akce probíhala v mě-
sících září až prosinec 2013 a by-
la dokončena přesně v souladu se 
smlouvou o dílo.

Ivo Románek 

Pario s.r.o.
Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493, tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz, www.pario.cz

POTŘEBUJETE OPRAVIT 
OKNA NEBO DVEŘE?

PROVÁDÍME:
> Servis, seřízení, opravy oken a dveří 
> Výměny izolačních skel oken a dveří
> Výměny těsnění v oknech a dveřích 
> Výměny všech typů okenního a dveřního kování
> Kompletní renovace plastových, dřevěných 
 a hliníkových oken
> Leštění poškrábaných skel v oknech 
 – unikátní technologie 
> Odstraňujeme rosení skel, výskyty plísní okolo oken 
> Dodatečná montáž ventilačních klapek AERECO 
> Zdarma poradenství a cenové nabídky

POBOČKY:
3x v Praze, střední Čechy, východní Čechy, 
severní Čechy, západní Čechy 

SPECIALIZUJEME SE NA OPRAVY VAŠICH 

OKEN A DVEŘÍ

VÝRAZNÉ MNOŽSTEVNÍ A PARTNERSKÉ SLEVY  

VÝHODNÉ AKČNÍ NABÍDKY

CENTRÁLNÍ PŘÍJEM ZAKÁZEK: 
tel. +420 733 500 008, 

+420 604 333 403
e-mail: info@re-1.czwww.re-1.cz

Nahoře původní stav, dole opravená střecha


