Příklady investic a oprav v diecézích římskokatolické církve v ČR
Arcidiecéze olomoucká
Arcibiskupské Gymnázium Kroměříž
V roce 2017 proběhla rekonstrukce části domova
mládeže. Náklady hrazené zřizovatelem, kterým je
Arcibiskupství olomoucké, dosáhly výše 35 mil. korun.
Dívčí i chlapecké patro domova mládeže, kde je
ubytováno 300 studentů, prošlo kompletní opravou.
Pokoje byly vybaveny novým nábytkem, obnovou prošly
i společné prostory a sociální zařízení.
V létě 2018 bylo opraveno 24 učeben, kabinety a další
pokoje a zázemí domova mládeže. Náklady tvořily 55 mil.
korun, z toho dotace čerpané z fondů EU (IROP) pokryly
26,2 mil. korun a příspěvek Arcibiskupství olomouckého
činil 29 mil. korun.

Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži
V září 2018 byla otevřena učňovská škola,
která nabízí obory lesní mechanizátor, opravář
lesnických strojů a zemědělec - farmář,
později i dvouletou maturitní nástavbu.
Aktuálně má 16 studentů. Škola dostala od
arcibiskupství dar 420 tis. korun, který použila
zejména na vybavení dílen. Větší investice do
budovy nejsou možné, škola je v podnájmu v
objektu vlastněném Zlínským krajem.

Farma Moravský Beroun
V roce 2017 proběhly investice do strojového vybavení v hodnotě cca 2,5 mil korun a byla provedena
rekonstrukce komínu a oprava cesty v hodnotě 300 tis. korun. Celková plocha obhospodařovaných
pozemků činí 997 ha, z toho 370 ha je orná půda a 627 ha trvalý travní porost s pastvinami.
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Diecéze brněnská
Katolické gymnázium Třebíč
Probíhá výstavba dvoupatrové bezbariérové
budovy s moderními učebnami pro výuku
jazyků a přírodovědných předmětů. Dotaci
79,7 mil. poskytne IROP, zbývající část 8,9 mil.
korun hradí Biskupství brněnské. Získání
dotace bylo podmíněno zapojením
spolupracujících základních škol.

Diecéze královéhradecká
Zvon "Jakub Maria" v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře byl 7. října
2017 vyzdvižen do chrámové zvonice pomocí dřevěné konstrukce
a vrátku. Investorem je římskokatolická farnost arciděkanství
Kutná Hora, která v roce 2017 investovala částku 2,3 mil korun.

Diecéze plzeňská
Na opravy kostelů v diecézi přispělo v roce 2017 biskupství
Plzeňské částkou 46.5 mil. korun.
Katedrála sv. Bartoloměje – zahájeny restaurátorské práce,
potrvá do konce 2020, částka 103 mil. korun z IROP, cca 10 mil.
spolufinancuje biskupství Plzeňské.
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Diecéze Litoměřická
Na území diecéze se nachází řada zdevastovaných kostelů, které byly na sklonku
80 let určeny k demolici. Biskupství litoměřické postupně pracuje na jejich
záchraně.
V r. 2017 proběhla obnova báně poničeného kultovního kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie v Siřemi. Byla spoluhrazena z Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR (1,5 mil. korun),
římskokatolická farnost Libořice a biskupství litoměřické přispělo částkou 170 tisíc
korun.
Na krajinné úpravy projektu Paměť v krajině Trojzemí přispěla farnost Hrádek nad
Nisou částkou 1,2 mil. korun. Restaurován byl soubor kamenné architektury a barokní sochy u
kostela sv. Bartoloměje v Hrádku na Nisou, byla i
revitalizována zeleň v areálu kostela.
Horní Police
Rekonstrukce poutního areálu kostela Navštívení
Panny Marie v Horní Polici si vyžádá celkem 123 mil.
korun, včetně 2. etapy spočívající v opravě a
restaurování ambitů. Farnost se na opravách podílí
částkou cca 10 mil. korun.

Diecéze ostravsko-opavská
Základní škola Sv. Zdislavy v Kopřivnici je po kolaudaci
výtahu a renovaci dvou učeben plně bezbariérová a v
rámci programu sociální inkluze umožní integraci
handicapovaných žáků. Biskupství ostravsko-opavské
spolufinancovalo projekt částkou 1,3 mil. korun.
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Projekt Chytrá svačina sociálního podniku Melvita
s.r.o. na výrobu svačinek do škol a občerstvení do
firem je zřízený Diecézní charitou ostravskoopavskou a v roce 2017 byl Ostravsko-opavským
biskupstvím podpořen částkou 250 tis. korun. Byla
vytvořena 3 nová pracovní místa pro osoby
dlouhodobě vedené v evidenci ÚP a se zdravotním
znevýhodněním.
Svačiny jsou v souladu s pamlskovou vyhláškou.

Diecéze českobudějovická

Nové sídlo Diecézní charity České Budějovice bylo slavnostně otevřeno a
požehnáno biskupem Vlastimilem Kročilem 12. června 2018. Sídlo Charitě
koupilo a poskytlo biskupství Českobudějovické, náklady na objekt činily
29,5 mil. korun.

Na rekonstrukci učeben Biskupského gymnázia a
na zkvalitnění výuky a zázemí přispělo Biskupství
českobudějovické částkou 5 mil. korun. Celkový
rozpočet projektu činí téměř 25 mil. korun, z toho
je přislíbeno téměř 21 mil. korun z prostředků
IROP Evropské unie.
Do vytvoření studentského oddychového zázemí
se zelení ve vnitřním dvoře, vybudování nového
školního bufetu, skladovacích prostor a dalšího
propojení areálu školy, včetně opravy páteřní
kanalizace, škola investovala dalších 800 tisíc
korun.
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Arcidiecéze pražská
Arcibiskupství pražské investovalo vznik
administrativně technologického centra
v Dolních Břežanech. Součástí areálu je i
ubytovací kapacita v budově zámku pro
zahraniční vědce i veřejnost. Celkové náklady
rekonstrukce činily 250 mil. korun. Panství
Dolní Břežany patřilo pražskému arcibiskupství
historicky, zámek byl jeho ekonomickosprávním centrem.

Druhá etapa opravy krovu a střešního pláště hlavní lodi kostela Matky Boží před Týnem v Praze
představovala náklady ve výši 4,89 mil. korun.

Příklady investice mužské řehole
Lesy augustiniánského opatství, s.r.o. hospodaří na základě pachtovní smlouvy na převážně lesním
majetku Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Příkladem jedné z jejich četných investic je
rekonstrukce hospodářská budova v Novém Hrozenkově s náklady 2 mil. korun.
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Pro více informací kontaktujte:
Monika Klimentová, vedoucí tiskového středisko ČBK
tel.: +420 220 181 431
mobil: +420 731 625 984
e-mail: klimentova@cirkev.cz

nebo se obracejte přímo na jednotlivm tiskovm mluvčí z diecmzí:
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

Dominik Faustus faustus@dltm.cz

734 871 023

Olomouc

Jiří Gračka

gracka@arcibol.cz

739 344 181

Ostrava

Pavel Siuda

psiuda@doo.cz

731 625 614

Plzeň

Zuzana Lášková laskova@bip.cz

777 248 000

Praha

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