
 
 

 

 

Duhovka - SVČ Břeclav, příspěvková organizace 

Oprava havarijního stavu střechy budovy A 

 

 Už více než 20 let je jasné, že střecha budovy SVČ Duhovka (dříve "pionýrák"), je v 

havarijním stavu. I když to na pohled tak nevypadá. Že se za celá ta léta nepodařilo se 

střechou nic udělat, to je možno jen konstatovat. 

 V roce 2020 se nám konečně podařilo přesvědčit zřizovatele, že kompletní oprava je 

nevyhnutelná. Paradoxně za to vděčíme povětří, konkrétně krupobití, které ještě všichni 

máme v živé paměti. Ale i bez toho nešťastného krupobití je střecha Duhovky v zoufalém 

stavu. Škoda, že se tím už v minulosti někdo nezabýval. Tašky/křidlice se doslova rozpadají 

v ruce a samozřejmě do budovy při sebemenším dešti naprší spousta vody, kterou vždy 

vynášíme ve všech nádobách, které tu máme a do kterých vodu "chytáme").  

 Po krupobití jsme se pokusili rozbitou krytinu opravit, ale kvůli rozpadajícím se taškám, 

nebylo možno jednotlivé (kroupami rozbité) tašky vyměnit. Při každém pokusu vyměnit jednu 

se kolem ní rozsypalo několik dalších. Zájmové kroužky pro děti v takových podmínkách vést 

nelze. A to nemluvíme o nebezpečí tašek padajících ze střechy! 

 Musíme poděkovat zřizovateli, že naší žádosti vyhověl a finance na opravu poskytl.          

V únoru 2022 jsme dostali finanční prostředky na opravu havárie střechy, ovšem s tím, že 

oprava bude provedena do konce roku 2022. Tak se finance přidělují. To ví každý, kdo se v 

této sféře pohybuje.  

 Zajistit dodání nové krytiny se ale ukázalo jako téměř neřešitelný problém. Pochopí 

každý, kdo se se střechou na Duhovce seznámil. Je to natolik členitý povrch, že jeho výroba 

ze stávajícího matriálu je nemožná. Bobrovka se sice vyrábí, ale na tuto střechu ji nedodá 

nikdo. Členitost je až neuvěřitelná - je to nespočet různých velikostí a tvarů tašek i 

hřebenáčů. 

Rok jsme se snažili situaci řešit, tzn. zajistit výměnu ze stejného materiálu. To se ukázalo 

jako nemožné. Všechny dotázané firmy odmítly. 

 Na konci roku 2022 již hrozilo, že finanční prostředky budeme muset zase vrátit. 

Naštěstí bylo naší žádosti o prodloužení termínu opravy vyhověno, ovšem s tím, že pouze do 

konce roku 2023. 

 Dodat krytinu střechy Duhovky z plechu je ale skoro podobně složité jako u stávajícího 

materiálu (zdůrazňujeme znovu složitost střešního pláště).  

 Nakonec se podařilo v rámci výběrového řízení zajistit dodavatele, který opravu 

havarijního stavu zvládne provést ještě v tomto roce. 

 Jen dodáváme, že proti případnému opakovanému "útoku" krupobití, se kterým, ať 

chceme či ne, počítat musíme, je plech nesrovnatelně odolnější než stávající krytina. 

V rámci kompletní výměny střešního pláště dojde i k zateplení půdního prostoru, takže se 

Duhovce výrazně rozšíří možnost "nabídky služeb". V budoucích letech bude tedy možno 

vést zájmové kroužky i tady. 

 Pro případné dotazovatele: Barevně bude nová střecha do značné míry stejná jako 

stávající (zničená). 

 V letech 2021-2023 se tedy, doufejme, podaří neuvěřitelná věc - kompletní rekonstrukce 

(výměna) střech obou budov Duhovky. 

  

 



 
 

 

 

 Nechceme tvrdit, že se v budoucnu třeba neobjeví někdo, kdo se bude tvářit, že by 

byl schopný, až postaví fabriku a tu připraví na provoz, dodat cokoli. Konec konců, slibem 

nezarmoutíš. Ale my jsme teď, dnes, v situaci, že pokud (už zahájené) stavební práce 

nebudou dokončeny v tomto kalendářním roce, Duhovka se zavře, kroužky ani jiné aktivity 

prostě nebudou a naděje na znovuotevření zůstane zřejmě hodně dlouho ve hvězdách. Tuto 

variantu odmítáme. Jsme tu proto, abychom (nejen) dětem poskytovali to nejlepší, co 

umíme. Volnočasové aktivity všeho druhu. 


