
  

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic
Co nového se událo v roce 2015

Jak se opravuje krov

Krov kostelní lodi je tvořen pouze čtyřmi plnými vazbami. 
Do plné vazby nad vítězným obloukem se dále opírá krov 
nižší střechy nad kněžištěm na východní straně kostela. 
Právě tato plná vazba byla nejvíce poškozená a i v 
interiéru kostela se právě v těchto místech objevují 
největší praskliny. Do vrcholu této vazby byla v 19. století 
dodatečně vložena sanktusní věžička. Některé části krovu 
– šikmé vzpěry, úžlabní a nárožní trámy – byly při 
vkládání věžičky vyřezány nebo zkráceny a byly 
propojeny právě konstrukcí věžičky. Později však byla 
věžička narušena úderem blesku a její ohořelé zbytky byly 
sneseny, řádné spojení krovu v tomto místě však již 
nebylo opraveno.

V roce 2014 proběhla oprava spodní části plné vazby nad 
vítězným obloukem a přilehlých částí krovu. Shnilá zhlaví 
vazných trámů byla odstraněna a na obou stranách 
naplátována novým dřevem.  Bylo obnoveno složité 
spojení zdvojených pozednic, tj. spodní pětiboké vaznice 
a šikmých vzpěr, které zajišťují podélné zavětrování 
krovu. 

V roce 2015 byla provedena oprava napojení trámů v 
horní části plné vazby při styku vysoké střechy nad hlavní 
lodí kostela s nižší střechou nad kněžištěm. Kvůli 
vysokému stupni poškození musela být tato část krovu 
kompletně nahrazena a sestavena novými trámy. 

K dokončení kompletní opravy krovu je potřeba realizovat 
ještě 3. etapu, plánovanou na rok 2016, kdy by měly být 
dokončeny výměny poškozených částí trámů, zejména 
přiléhajících k průčelí. Pro rok 2016 byla opět podána 
žádost o dotaci z Havarijního programu Ministerstva 
kultury. 

Oprava krovu byla opět z největší čísti hrazena z 
Havarijního programu Ministerstva kultury, na spoluúčast 
přispěla  obec Křešice, Římskokatolická farnost a byla 
použita část výtěžku veřejné sbírky “Zahořanský kohout”. 

Nově provedené napojení trámů v plné vazbě

Oprava krovu v roce 2015

Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech prochází změnami, loni započatá rekonstrukce krovu 
pokračuje. Přečtěte si, jak se podařilo postoupit při záchraně kostela v roce 2015. 



  

V letech 2016 – 2017 by měla být započata oprava 
opěrné zdi kolem celého památkově chráněného areálu. 
Budeme pokračovat ve zpracování dalších dokumentací 
a projektu celkové rekonstukce kostela, s cílem přihlásit 
kostel do Programu záchrany architektonického dědictví. 
I nadále budeme kostel otevírat pro veřejnost, předběžně 
plánujeme termíny svátek Nejsvětější Trojice (22. 5.), Noc 
kostelů (10. 6.), a Dny evropského kulturního dědictví 
(10. 9.). Možnost otevření kostela je závislá na aktuálním 
stavu rekonstrukce, proto prosím sledujte informace na 
internetových stránkách www.prozahorany.cz/kostel. 
Na závěr dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši 
přízeň a podporu v roce 2015 a těšíme se na Vaši účast 
při některé z akcí v roce 2016. 

Podpořte záchranu kostela
Prosíme, pomozte nám zachránit kostel 
Nejsvětější Trojice v Zahořanech: 
- šiřte informace o kostele, sdílejte naše
  stránky na facebooku: 
  www.facebook.com/kostelZahorany
- přijďte na některou naší akci v kostele
- přispějte do veřejné sbírky: 
  číslo účtu 2400494651/2010

Děkujeme za jakoukoliv pomoc a podporu. 

Spolek Pro Zahořany
Ing. Jarmila Jandová, předsedkyně
Tel.: 723958486
Zahořany 13, 411 48 Křešice
prozahorany@seznam.cz
www.prozahorany.cz/kostel
www.facebook.com/kostelZahorany

Děkujeme za podporu v roce 2015: 
Obci Křešice
Římskokatolické farnosti Křešice
SDH Zahořany a SDH Křešice

Kostel Nejsvětější Trojice pravidelně otevíráme pro 
veřejnost. V roce 2015 to bylo při Noci kostelů 29.5., na 
svátek Trojice 31.5. a ke Dni evropského kulturního 
dědictví 12.9. Bohužel kvůli bezpečnosti prozatím není 
možné v kostele pořádat hromadné akce, koncerty nebo 
výstavy. 

V roce 2015 provedl Národní památkový ústav průzkum 
barevnosti fasády kostela, díky lešení se odborní pacovníci 
dostali k omítce kostela po celé výšce. Zjistili, že původní 
barevnost vycházela z raně barokního formátu červených 
lizénových rámů ve formě iluzivního kvádrování, plochy 
uvnitř rámů byly bílé. 

Nadále probíhá veřejná sbírka na záchranu kostela, 
Výtěžek sbírky využijeme zejména na přípravu projektové 
dokumentace, která nejde hradit z dotačních prostředků.

Vyúčtování veřejné sbírky v roce 2015
Zůstatek k 1. 1. 2015 41.132,- Kč
Příjmy: Dary do pokladničky 11.757,- Kč
            Převody na účet sbírky   7.550,- Kč
            Příjmy celkem 19.307,- Kč
Výdaje: Tesařské práce na krovu 17.407,- Kč
Zůstatek k 31.12.2015 43.032,- Kč

Stručně o kostele
Jeden z prvních barokních kostelů 
v Severních Čechách je umístěn na návrší 
nad obcí Zahořany, v sousedství Křešic (6 
km východně od Litoměřic). Dostavěn 
roku 1657 stavitelem italského původu B. 
Spinetou, se samostatně stojící věží 
zvonice. Vnitřek kostela je bohatě zdoben 
freskami a štukovými ornamenty, které se 
zachovaly do současnosti.

Rekonstrukce původní barevnosti průčelí 
kostela. Autor: Národní památkový ústav, 
T. Šimková, zaměření: K. Štědrá. 

Vítezný oblouk s erbem stavitele kostela Jana de la Crony, místo 
největšího poškození interiéru. 
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