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Příklady investic a oprav
Diecéze plzeňská - církevní základní škola v Plzni
Církevní ZŠ sídlí od září 2016 v tradiční školské budově v Táborské ulici, kterou jí poskytlo do výpůjčky
město Plzeň. Biskupství plzeňské investovalo zatím do projektu nové školy cca 2,5 mil. Základní škola
otevřela zatím 1. a 6. třídu. V následujících několika letech bude zapisovat opět vždy do 1. a 6. třídy, plný
provoz všech ročníků nastane ve školním roce 2020/21. Celková kapacita školy bude 270 žáků. Více na:
www.cisplzen.cz
Arcidiecéze pražská - penzion Panský dům, Rožmitál pod Třemšínem
Arcibiskupství se rekonstrukcí po dlouhých letech plně vrací do regionu, ve kterém dříve provozovalo
velkostatek a přilehlý hostinec Panský dům. Zařízení bylo po roce 1948 vyvlastněno a provozováno
národním podnikem Restaurace a jídelny. Od roku 2002 obnovilo Arcibiskupství Pražské provoz
restauračního zařízení v přízemí budovy a zahájilo snahy o sehnání prostředků na celkové zprovoznění
objektu a od roku 2015 i celý penzion. Více na: http://panskydumrozmital.cz

Diecéze litoměřická – biskupský pivovar v Litoměřicích
V prosinci 2015 uvedlo biskupství litoměřické do provozu restauraci a biskupský pivovar v prostorách
bývalého semináře, nyní Diecézeního domu kardinála Trochty. Prostor varny se nachází v bývalém
seminárním refektáři. Produkce zahrnuje pivo o stupňovitosti 10, 11, 12. Vaří se též silnější pivní speciály,
např. při příležitosti křesťanských svátků. Rekonstrukce si vyžádaly investici ve výši cca 20 mil. Kč. Podnik
zaměstnává 15 stálých zaměstnanců a k tomu 12-15 brigádníků. Kapacita minipivovaru je cca 1100
hektolitrů ročně. Více na: www.biskupskypivovar.cz
Diecéze ostravsko-opavská - rekonstrukce katedrály Božského Spasitele v Ostravě
Rekonstrukce zahrnovala výměnu podlah, opravu oken, výměnu střešní krytiny, opravy lavic, novou
elektroinstalaci a mnoho dalších stavebních a restaurátorských prací. Projekt „Obnova a zpřístupnění
katedrály Božského Spasitele v Ostravě“ byl realizován v letech 2014-2015. Na opravách se podílely firmy
z regionu a také z Polska. Celkové výdaje na opravu a vybavení katedrály vletech 2014-2015 dosáhly
68 mil. Kč. Oprava byla spolufinancována z Regionálního operačního programu soudržnosti
Moravskoslezsko (30,5 mil.) a 11,5 mil. Kč z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika. Statutární město Ostrava přispělo částkou 1,5 mil. Kč. Římskokatolická
církev se podílela částkou ve výši 22,5 mil. Kč. Opravy, na kterých se podílely firmy z regionu, byly
umožněny i díky finanční náhradě v rámci majetkového narovnání s církvemi. Znovuotevření katedrály se
uskutečnilo v neděli 22. listopadu 2015. Více na: www.farnostmostrava.cz

Arcidiecéze olomoucká - rekonstrukce církevních škol v Prostějově
V září 2016 se po roční náročné rekonstrukci otevřely dveře nově vzniklých prostor 2. stupně církevní
základní školy v Prostějově. Náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 35 milionů korun. Druhý stupeň
církevní základní školy začal v předešlém školním roce ještě v budově gymnázia na Komenského ulici.

Letos v nových prostorách navštěvuje 6. a 7. ročník dohromady 46 žáků. Postupně sem budou přijímáni
žáci až do deváté třídy, celkem jich škola pojme na 120. Zvláštností většiny učeben je přívod denního
světla skrze světlovody a chodby, které jsou odděleny od tříd částečně prosklenými stěnami. Více na:
www.cmgp.cz

Diecéze brněnská – nová mateřská škola JABULA v Moravských Budějovicích
Nově zřizovaná mateřská škola je otevřena všem dětem, víra rodičů není podmínkou přijetí. Výchovný
program klade důraz na bezvýhradné přijetí každého dítěte a na rozvíjení přátelství, pomoci, bratrské
lásky i vztahu k Bohu. Na novostavbu školky, jejíž rozpočet je 17 milionů Kč, vyčlenil investor - Biskupství
brněnské - prostředky z finanční náhrady za nevydaný církevní majetek. Jen díky této dohodě se státem
je dílo postupně realizováno a církev tak může nabídnout lidem v Moravských Budějovicích svoji službu.
Stavbu realizovala místní stavební firma. Více na: http://www.msjabula.cz/

Diecéze královehradecká
V roce 2015 biskupství spolufinancovalo nový výtah (bezbariérovost) na Biskupském gymnáziu v HK.

