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Příklady investic a oprav diecézí Římskokatolické církve v ČR 
 

Arcidiecéze olomoucká  
Kroměříž: Oprava Arcibiskupského gymnázia 

Kompletní rekonstrukce historické budovy gymnázia, které navštěvuje více než 
300 studentů, vyjde na 140 milionů korun. V roce 2016 činila investice do oprav 
36 milionů, letos dalších 35 milionů korun.  

Rekonstrukce zahrnovala vše od rozvodů po vybavení pokojů. Arcibiskupství 
olomoucké, které školu zřizuje, tak do regionu reálně vrátilo část peněz 
z církevních restitucí. Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor v součtu vyjde 
zhruba na 140 milionů korun. V současnosti má gymnázium zhruba tři stovky 
studentů z mnoha regionů republiky a nabízí i víceleté studium.  

 

Farma Moravský Beroun 

Společnost zaměstnává 19 lidí a spravuje 991 hektarů zemědělské půdy, z větší části vlastní. Z této 
rozlohy tvoří 341 ha ornice a 650 ha pozemky v režimu trvalých travních porostů, tedy pastviny a louky. 
Hospodaří v ekologickém režimu. Ročně vyprodukuje přibližně 60 tun hovězího a telecího masa a sklidí 
přibližně 700 tun obilovin a luštěnin. Do budoucna se připravují generální opravy posklizňové linky a stájí 
či směny pozemků vedoucí ke zvětšení zemědělsky obdělávané plochy obhospodařované farmou. 
Pohanku dodávají do speciálního mlýna, kde se vyrábí bezlepkové produkty. V letošním roce (2017) se 
proinvestovalo cca 2 835 tis. Kč a v roce 2016 celkem 7 057 tis Kč.  

Střední odborná škola s obory zaměřenými na lesnictví, zemědělství a zahradnictví 

Novinku od příštího školního chystá Arcibiskupství olomoucké, které zřizuje v Kroměříži Střední 
odbornou školu svatého Jana Boska. Škola nabídne tříleté učňovské obory s maturitní nástavbou.  

 

Diecéze brněnská 

Moravské Budějovice: Mateřská škola Jabula 

V nové mateřské škole postavené brněnským biskupstvím pracují pedagogové s 
dětmi metodou Franze Ketta, která je zaměřena na celistvý rozvoj dětské 
osobnosti. Celkové náklady na stavbu dosáhly 18 milionů korun. V roce 2016 se 
jednalo o investice ve výši 1,86 mil. Kč na dokončení výstavby. Název je odvozen 
od jména Jan Bula, což byl kněz, který se věnoval práci s dětmi a mládeží a v roce 
1952 byl popraven. Rodiče se mohou podílet na vzdělávacím programu, školka 
nabízí individuální výukový plán. Kapacita školky je 50 dětí a je v současné době 
naplněna. 

Projekt cirkevnituristika.cz  

Projekt iniciovaný brněnským biskupstvím, přispívá i k rozvoji cestovního ruchu v regionech a k propagaci 
památek a míst mimo velká turistická centra. Jedná se o kombinaci duchovních služeb a turistického 
ruchu. Umožňuje lidem zpomalit, uvědomit si duchovní rozměr života a zároveň jim zpřístupňuje bohaté 
kulturní dědictví naší země. 



 

 

Diecéze královéhradecká 

Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře 

Severní věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře se již několik let nachází v havarijním 
stavu a v poslední době představuje značné ohrožení i pro své bezprostřední okolí. 
Vlastník kostela, Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora, proto již od 
roku 2010 hledá způsob, jak tuto situaci řešit, a usiluje o komplexní rekonstrukci 
této významné dominanty města. Díky dotaci z veřejných zdrojů, která byla 
arciděkanství přidělena, probíhá oprava vnějšího pláště věží a západního průčelí 
kostela sv. Jakuba. Na opravách bylo v roce 2016 proinvestováno cca 28 milionů 
korun. 

Oprava Kostnice v Sedlci 

Investice v roce 2016 ve výši 13 milionů korun. 

 
Plzeňská diecéze 

Kostel Panny Marie Sněžné, Rokycany 

Oprava fasády kostela: 1,5 milionu korun 

 

Kostel sv. Anny, Karlovy Vary-Sedlec 
Restaurování stropních maleb: 1,6 milionu korun 

 

 
Litoměřická diecéze 

V roce 2016 probíhala rekonstrukce budovy Ubytovny sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem, která slouží pro 
osoby propuštěné z výkonu trestu. Výdaje na rekonstrukci v roce 2016 byly ve výši 1,3 milionů korun. 

 
Ostravsko-opavská diecéze 

Biskupské lesy - Obora Hukvaldy  

Jedna z nejstarších obor v ČR oslavila 450 let své 
existence. Investice do obnovy obory  

v roce 2016 činily 12,5 milionů korun. Opravovala se 
například oborní zeď, která je národní kulturní 
památkou, nebo lesní cesty v oboře. V oboře je umožněn 
komerční lov dančí a mufloní zvěře či rybaření. 

Byla započata i rekonstrukce hospůdky v oboře, dále se 
investovalo do oprav bytových a provozních objektů. 
V roce 2017 se investice a opravy postupně snižují a to 
na 4,5 mil. Kč. Jde především o dokončení hospůdky Na 
procházce (cca 2,5 mil Kč), pokračuje se v rekonstrukci 

oborní zdi, oprav provozních budov a staveb souvisejících s provozem myslivosti - krmná zařízení a 
zařízení sloužící k lovu zvěře. Významnou akcí je i oprava vstupní historické brány a sochy Panny Marie u 
této brány. 



 

 

V oboře trvale pracuje 5 zaměstnanců, kteří mají na starost manuální práce v oboře, krmení zvěře, 
opravy a údržby drobných staveb, přípravu krmiva, údržbu travních porostů a pastevních ploch, obsluhu 
rybničního hospodářství, včelařství apod. 

 
Diecéze českobudějovická 

V roce 2016 proběhl nákup nových budov pro areál Biskupského gymnázia, tak aby stávající areál vytvořil 
funkční celek. Investice do nákupu činila 32 milionů korun. Nakoupené nemovitosti se postupně 
rekonstruují a upravují, připravuje se například nová tělocvična. Ve školním roce 2017/2018 zahájilo na 
gymnáziu studium 30 studentů osmiletého, 51 šestiletého a 25 čtyřletého studijního programu.  
Žáci se mohli těšit na nové prvky ve výuce – ve třetím patře proběhla rekonstrukce tabulí a tři třídy byly 

vybaveny novým nábytkem v hodnotě 70 tisíc korun. Ve škole přibyly také dvě interaktivní tabule za 

57 tisíc korun díky daru rodičů. Postupnou modernizací prochází i další zázemí základní školy, aktuálně 

jsou rekonstruovány nevýdejní prostory školní jídelny za přispění biskupství ve výši 900 tisíc korun. 

 
Arcidiecéze pražská  

Arcibiskupství pražské zahájilo projekt na stavbu nových varhan pro 
pražský chrám svatého Víta. V rámci projektu organizuje četné benefiční 
koncerty i kampaň, při které je možné adoptovat si píšťalu z varhan. Více 
informací najdete na: 

http://www.svatovitskevarhany.com/.  

 
 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte: 

Tiskové středisko ČBK 
tel.: +420 220 181 431 
mobil: +420 731 625 983 
e-mail: jemelka@cirkev.cz  
 

nebo se obracejte přímo na jednotlivé tiskové mluvčí z diecézí: 

Brno Martina Jandlová jandlova@biskupstvi.cz 533 033 201 

České Budějovice Miroslav Bína bina@bcb.cz 734 760 737 

Hradec Králové Pavel Sršeň srsen@bihk.cz 733 616 459 

Litoměřice Jana Michálková michalkova@dltm.cz 731 402 551 

Olomouc Jiří Gračka gracka@arcibol.cz 739 344 181 

Ostrava Pavel Siuda okno@doo.cz 731 625 614 

Plzeň Zuzana Lášková laskova@bip.cz 777 248 000 

Praha Stanislav Zeman stanislav.zeman@apha.cz 724 882 842 

 


