TZ: Kostel sv. Jakuba v Brně vstupuje do další fáze oprav
Poškození je větší, náklady rostou
Brno, 15. září 2022
10 měsíců probíhá rozsáhlá rekonstrukce kostela sv. Jakuba v Brně, která zahrnuje opravu
střechy, krovů, oken i kamenných prvků na fasádě. „Dosavadní práce odhalily, že míra
poškození zejména trámů v krovech a kamenných prvků je větší, než jsme na základě
původních průzkumů předpokládali. Spolu se zdražováním materiálu a prací to bohužel
znamená i větší náklady, a to v řádu miliónů korun,“ přibližuje farář od sv. Jakuba Jan Pacner.
„Po demontáži gotických kamenných kytek a následných pevnostních zkouškách vimperků,
na kterých kytky sedí, se ukázalo, že pískovec uvnitř se drolí v ruce. A to už není na zpevnění,
ale na výměnu. Přistupujeme k nastalé situaci zodpovědně a chceme, aby se kameny
nemusely dalších 40 let opravovat,“ uvádí příklad manažer projektu Aleš Taufar. Podobná
situace se podle něj týká poškozených trámů krovu. „Jsou zasažené hnilobou zpravidla uvnitř
po celé své délce. Poškození není vidět, ale pevnost trámu je desetinová,“ vysvětluje Aleš
Taufar k výměně, která probíhá s použitím původních tesařských postupů.

Příspěvek na obnovu oken
Farnost, která na opravy získala evropské dotace v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a města Brna, proto hledá další zdroje financování. „Právě teď
spouštíme webové stránky jakubovaokna.cz, kde mohou zájemci přispět na výměnu
vitrážových okenních tabulek. Je jich devět tisíc a každý si může vybrat konkrétní místo
v kostele, případně ho symbolicky darovat svým blízkých. Věříme, že to zaujme lidi, kteří mají
k našemu kostelu nějaké osobní pouto,“ říká k tomu Jan Pacner.
Místo poválečného provizoria z čirého skla, jehož kovové prvky a uchycení byly ve špatném
stavu, se vrací vitrážové zasklení. Dárci mohou symbolicky sponzorovat jednu tabulku za 500
korun, pro štědřejší sponzory jsou celé rozety.

16metrový model věže sv. Jakuba bude k vidění v OC Vaňkovka
Seznámit veřejnost s cíli rekonstrukce jedné z dominant brněnského centra chce farnost i
prostřednictvím výstavy v nákupní galerii Vaňkovka od 21. září do 10. října. V prostoru
obchodního centra se objeví 16 metrů vysoký model svatojakubské věže a prostřednictvím
fotografií a videoprojekcí návštěvníci uvidí, co je čeká po dokončení vyhlídky v kostelní věži
– z výšky 42 metrů se otevře nový pohled na městské centrum. „Vážíme si vstřícnosti
Vaňkovky, která nám tuto prezentaci umožnila, a jsme rádi, že můžeme takto veřejnosti
ukázat náš kostel nejen jako vzácnou památku, ale i jako současný prostor k setkávání,“
dodává farář Jan Pacner. Slavnostní otevření výstavy se ve Vaňkovce uskuteční v pondělí 26.
září od 17 hodin (viz pozvánka v příloze).
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