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Na základě upozornění pana faráře PaedDr. Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D. se dne 24. 9. 2021 

konala prohlídka stavu krovu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie, Slatina u Bílovce. 

Přítomni : 

P. Piotr Kowalski - farář 

p. Milan Chudej – stavební technik, Biskupství ostravsko-opavské 

Prohlídkou objektu bylo zjištěno a navrhnuto následující. 

Části krovu zcela chybí,  

Úžlabí u věže kostela a mezi hlavní lodi a presbytářem jsou vyhnilá, někde zcela chybí. 

Příčinou současného stavu může být zatékání do konstrukce krovu, dlouhodobý problém,  

současná krytina: pozinkovaný plech – šablony, tzv. Dachmany, úžlabí, falcovaná krytina, plech 

pozink. 

Strop rovný, trámový, podlaha cihly půdovky. 

Na půdě nalezeny břidlicové šablony. 

Domníváme se, že v 70.letech došlo k demontáži břidlicové krytiny a na původní krov a bednění byl 

jako krytina dám pozinkovaný plech. 

Pozinkovaný plech, krytina, je dožilá a dochází k zátokům do konstrukce krovu. 

 

Návrh: 

Zaměřit celý kostel, udělat projektovou dokumentaci současného stavu, s průzkumem stavu všech 

krovů a s návrhem řešení – rekonstrukce krovů a krytiny na kostele. 

Tj. krovu ve věži kostela,  

sanktusové věže,  

krovů nad hlavní lodi a presbytářem,  

krovů nad bočními prostorami – loděmi - kaplemi kostela, bočním vstupem kde jsme se nedostali. 
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Fotodokumentace současného stavu krovu 

 

 

mailto:rkf.slatinaubilovce@doo.cz


Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce 
Slatina 25, 742 93 Slatina u Bílovce 

E-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz, Telefon: 555222738, www.farnostslatina.cz 

 

mailto:rkf.slatinaubilovce@doo.cz


Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce 
Slatina 25, 742 93 Slatina u Bílovce 

E-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz, Telefon: 555222738, www.farnostslatina.cz 

 

mailto:rkf.slatinaubilovce@doo.cz


Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce 
Slatina 25, 742 93 Slatina u Bílovce 

E-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz, Telefon: 555222738, www.farnostslatina.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rkf.slatinaubilovce@doo.cz


Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce 
Slatina 25, 742 93 Slatina u Bílovce 

E-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz, Telefon: 555222738, www.farnostslatina.cz 

 

mailto:rkf.slatinaubilovce@doo.cz


Římskokatolická farnost Slatina u Bílovce 
Slatina 25, 742 93 Slatina u Bílovce 

E-mail: rkf.slatinaubilovce@doo.cz, Telefon: 555222738, www.farnostslatina.cz 

 

mailto:rkf.slatinaubilovce@doo.cz

