
Kostel Božího Těla  
v Třinci - Gutech 

Realizace obnovy 2017- 2021 



Roubený dřevěný kostel beskydského či pobeskydského typu z 
let 1561- 1563, snímek z roku 1899 

 



Stav v roce 1926. Historie kraje je složitá, nábožensky, 

národnostně. 



Osídlení Gutů je rozptýlené, kostel na samotě   



Kostel pravidelně udržován místními 



Poslední velká obnova 2011- 2012, podvěží 



Nová podlaha podvěží 2012 



Kostel po obnově 2012, náklad 4,5 mil Kč, ROP MSK 



Interiér- od 1563 do současnosti, ochoz 



Ochoz s malbami 16. a 17. stol., od 90. let vybaven EZS 



Požár založený 1. 8. 2017, cca 23.50 hod.  



Příjezd Dobrovolných hasičů Guty cca 00.17 hod. 



Stav 2. 8. 2017 ráno 



Stav 2. 8. 2017 oploceno 



Ing. Antonín Závada st., projekt 



Demontáž trosek 



Dokumentace trosek 



Odvoz označených trosek do Třince 



Uložení v hasičské zbrojnici pro budoucí dokumentaci  



Archeologové z NPÚ Ostrava vyzvedli stavební prvky a 
zbytky mobiliáře 







Stav po odstranění dřevěných trosek 



Po demontáži podlah- překvapení základy 1979 



Demontáž základů, archeologický průzkum 



Podklady pro projekt- starší dokumentace stavby 1953 



Podélný řez 1953 



Stavba z pohledu památkové péče 

• Od začátku existovala shoda na obnově dřevěného kostela 

• Zároveň existovala shoda, že obnovený kostel bude nadále kulturní 
památkou 

• Rozpory s památkovou péči spočívaly v představě o způsobu stavby, 
materiál 

• Požadavky investora byly řádné založení stavby, izolace spodní části stavby, 
novodobý interiér 

• Dohodnuta stavba repliky v poslední doložené podobě z 50. let 20. stol., s 
odstraněním dodatečně vložených konstrukcí - podpůrných vzpěr, ztužení 
apod. a vložením původních odstraněných prvků- především dubové prahy, 
ztužující trám ve vítězném oblouku 

 

 

 

 

 



Část ze 450 m3 jedle, podzim 2018 



Příprava šindele 70 cm, spotřeba 150 m3 smrkové kulatiny 



Spor s HZS o řešení protipožárních opatření 

Vyhláška č. 23/2008 sb. O technických podmínkách požární ochrany 
staveb, par. 26:    

- Stavba památkově chráněná musí být vybavena: 

- a)  požární signalizací  nebo hlásičem požáru v elektrické          

        zabezpečovací signalizaci 

 - b) stabilním hasícím zařízením v jedinečných dřevěných   

        stavbách včetně jejich vnější ochrany 

• Problém spočíval v poplatcích za napojení EPS na PCO HZS  



Řešení protipožárního zabezpečení 

• Bylo provedeno EPS s napojení na PCO HZS 

• V  prostoru sakristie, hlavní lodi kostela, presbytáře a uzavřené půdy i 
zvonové věže byly instalovány konvenční optickokouřové hlásiče, 
celkem 9 kusů 

• Vnější plášť kostela a otevřený prostor věže je zabezpečen pomocí 
instalace lineárního teplotního kabelu. 

• Cca 250 m od kostela vybudována požární nádrž s 30 m3 vody 

 



Bez stavebního povolení, stavba zahájena v Hošťálkové  



Loď dokončena, podzim 2019 



Konec roku 2019 



Konec roku 2019, zazimováno… 



Řešení EPS po dohodě s HZS- 1. n.p. 



EPS, 2. n.p. 



Umístění požární nádrže, 33 m3 



26. 5. 2020 Požehnání staveniště 



Základy, sokly z lomového kamene na MV 



Skládačka jde rychle kupředu 



Detail z tesařiny 







Staronový portál sakristie 1563 



















Shrnutí akce Guty 

• Celkové náklady obnovy kostela činily 37 mil Kč  

• Hlavní zdroje financování: - pojišťovna UNIQUA, veřejná sbírka 4 mil, 
Město Ostrava, Město Třinec, Biskupství ostravsko- opavské, dárci    

• Dopady požáru pro další kostely v Ostravsko- opavské diecézi:                  
- existuje celkem 16 dřevěných kostelů vč. Gutů, jeden obecní. U 
všech našich doplněno PZTS o protipožární čidla, vč. detekce 
v exteriéru (prvky EPS), napojeno na místní mobily, všechny kostely 
naskenovány  

 



Přehled stavu požárního zabezpečení objektů 

Kostel Farnost interiér exteriér způsob zabezpečení

Zabezpečeno
Bílá – kostel sv. Bedřicha Bílá A A PZTS

Grůň – kostel Panny Marie Pomocné Ostravice A A PZTS

Hněvošice – kostel sv. Petra a Pavla Hněvošice A A PZTS

Kunčice pod Ondřejníkem- kostel sv. Prokopa a sv. Barbory Kunčice pod Ondřejníkem A A PZTS

Ostrava-Hrabová - kostel sv. Kateřiny Ostrava- Hrabová A N EPS Záměr- exteriér 2022

Marklovice – kostel sv. Mikuláše Petrovice u Karviné A A PZTS

Sedliště – kostel Všech svatých Sedliště A A PZTS

Prašivá - kostel sv. Antonína Paduánského Dobrá A A PZTS

Bystřice nad Olší – kostel Povýšení sv. Kříže Vendryně A A PZTS

Řepiště – kostel sv. Michala Vratimov A A PZTS

Guty – kostel Těla a Páně Střítež u Č. Těšína A A EPS

Nýdek - kostel sv. Mikuláše Vendryně A A PZTS VIII.21

Hodslavice - kostel sv. Ondřeje Hodslavice A A PZTS podzim 2021

Hrčava – kaple sv. Cyrila a Metoděje (nepamátka) Jablunkov A A PZTS Návrh na památku 2021

Nezabezpečeno
Vidly- kaple sv. Hedviky Vrbno popd Pradědem N N 2022

Albrechtice u Českého Těšína - ve vlastnictví obce

Změna, nově provedeno

Ostrava 29.7. 2021, vypracoval Stavební odbor BOO

Diecéce ostravsko-opavská, seznam dřevěných kostelů a kaplí



Děkuji za pozornost 

 


