
Obnova střechy kostela sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku 
 
Kostel sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku je vzácnou barokní památkou, která ukrývá 
cenné oltáře, sochy, obrazy a další vzácné vybavení. Proto, když do kostela začalo 
pršet a žádné opravy stávající střechy dlouhodobě nepomáhaly, rozhodla 
ekonomická rada farnosti o výměně  nekvalitní krytiny za novou. Otázka zněla, z 
čeho by ta nová střecha měla být, aby opět nedožila už po dvaceti letech?  
 
Jako nejlepší řešení se jevila krytina z měděných šablon, která by měla vydržet 
nejméně sto let. Ale kde na ni vzít peníze? Bylo totiž zřejmé, že takováto krytina na 
celou střechu kostela vyjde  nejméně na tři miliony korun. Nakonec bylo rozhodnuto, 
že střecha bude měděná a že se vymění v několika etapách, podle toho, jak se 
podaří sehnat peníze. 
 
Nejprve proběhlo výběrové  řízení, ve kterém zvítězila firma Jaroslav Dvořák - 
Střechy-TASK z Rožmitálu u Broumova.  
 
Ve spolupráci se stavebním technikem náchodského vikariátu Bc. Pavlem Šimkem 
se v roce 2017 podařilo od Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a 
Biskupství královéhradeckého sehnat 526 tis. Kč, 100 tisíc Kč daroval na opravu 
městys Nový Hrádek a tak jsme se mohli pustit do výměny první části krytiny.  
 
Největší část opravy v hodnotě 1451 tis. Kč  proběhla v roce 2018. Ministerstvo 
kultury, Královéhradecký kraj a Biskupství opět přispěly rozhodujícím dílem, který 
tentokrát činil 879 tis. Kč a 100 tis. Kč znovu daroval městys Nový Hrádek. Přesto 
zbývalo dalších 472 tis. Kč, které bylo třeba zaplatit. Nakonec se to díky darům a 
mimořádným kostelním sbírkám podařilo, ale v důsledku těchto velkých výdajů 
nezbývaly ve farní pokladně prostředky na dokončení všech oprav. 
 
Farní rada v čele s administrátorem farnosti P. Jindřichem Tlukou proto stála na 
konci roku 2018 před rozhodnutím, zda opravu střechy na několik let přerušit a 
počkat, až se opět shromáždí nějaké peníze na spoluúčast, nebo zda to příští rok 
risknout a věřit, že se podaří chybějící peníze někde sehnat.  
Na poslední část opravy střechy bylo díky grantům od Ministerstva kultury, 
Královéhradeckého kraje a Biskupství k dispozici 721 tis. Kč. Cena této závěrečné 
části však činila 1313 tis. Kč. Chybělo tak téměř 600 tis. Kč. Přesto se po zvážení 
všech pro a proti farní rada nakonec rozhodla opravu střechy v roce 2019 dokončit.  
 
Farníci připravili akci „Kup si svoji šablonu“, kdy za každý dar ve výši nejméně 3 tis. 
Kč dostal dárce malou repliku měděné šablony i s certifikátem, a nezbývalo, než 
věřit, že se takto vybere dost peněz, aby mohlo být dílo zdárně dokončeno.  
Díky této akci začalo peněz určených na opravu střechy rychle přibývat, ale když 
v srpnu začala firma Jaroslav Dvořák - Střechy-TASK s prací, ještě zdaleka nebyly 
všechny finance pohromadě. Doslova trn z paty nám proto vytrhla Nadace ČEZ, 
která  poskytla dar na tuto akci ve výši 250 tis. Kč. 
 
Dobrá věc se nakonec podařila a farní kostel sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku má 
novou střechu, která by měla sloužit ještě našim prapravnukům. Celková hodnota 
díla za všechny tři etapy činila 3369 tis. Kč. 
 



Celá akce byla slavnostně ukončena dne 3. listopadu 2019, kdy při nedělní 
bohoslužbě Otec biskup J.E. Mons. Jan Vokál dílo požehnal. Byla také vysvěcena 
pamětní deska, která byla následně umístěna ve vstupu do kostela. Desku věnovala 
dodavatelská firma Jaroslav Dvořák – Střechy-TASK. 
 
Velké poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě a průběhu opravy 
střechy a také všichni drobní dárci, kteří na obnovu přispěli jakoukoliv finanční 
částkou.  
 
Zvláštní poděkování pak náleží těm, bez kterých by akci nebylo možno vůbec 
uskutečnit: 
Administrátorovi farnosti  P. Mgr. Jindřichu Tlukovi, který nesl na svých bedrech 
břímě odpovědnosti za celou akci. 
Stavebnímu techniku náchodského vikariátu panu Bc. Pavlu Šimkovi, který zajistil 
granty od Ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje a Biskupství 
královéhradeckého a celou akci koordinoval. 
Ing. Miloši Vondřejcovi, který bezplatně udělal projekt a po stavební stránce dohlížel 
na průběh oprav. 
Členům farní rady, kteří učinili klíčové rozhodnutí o začátku i o dokončení opravy a 
uspořádali sbírku „Kup si svoji šablonu“.  
Petru Bohadlovi a Ing. Petru Hlaváčkovi za výrobu měděných replik šablon pro 
jednotlivé dárce. 
Panu kostelníkovi Pavlu Bohadlovi za asistenci související s průběhem oprav. 
Panu Stanislavu Drašnarovi ml. za významnou pomoc při jednání s Nadací ČEZ o 
poskytnutí daru. 
Mistrům svého řemesla pánům otci a synu Dvořákovým za kvalitně odvedenou práci, 
při které se často všem přihlížejícím tajil dech. 
 
A kdo měl rozhodující podíl na finančním krytí opravy střechy? 
Královéhradecký kraj  941 tis. Kč 
Ministerstvo kultury   915 tis. Kč 
Biskupství královéhradecké  270 tis. Kč 
Nadace ČEZ    250 tis. Kč 
Městys Nový Hrádek  200 tis. Kč 
Farnost a dary drobných dárců 793 tis. Kč  
 
Bez kteréhokoliv z těchto darů by nebylo možné celou akci v uvedeném rozsahu 
realizovat. Všem dárcům proto Pán Bůh zaplať. 
 
 
 
        Ing. Pavel Sobotka 
        člen ekonomické rady farnosti 
 
 
 
 


