
 

 

Příklady hospodaření a investic z diecézí – deset let od restitucí 
 
Během posledního desetiletí, kdy katolická církev hospodaří samostatně, byly investovány nemalé 
finanční částky do obnovy zdevastovaných klášterů a center duchovního života, která jsou po opravě 
otevřena nejen věřícím. Nabízejí možnosti ubytování, duchovních i kulturních programů. Vedle oprav 
památek církev investuje do sociálních, zdravotních, vzdělávacích a hospodářských projektů.  

 
Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži s kapacitou 106 

lůžek, zřizuje Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. 

Vincence de Paul. Nemocnice poskytuje následnou péči s 

využitím komplexní léčby režimové, dietetické a 

medikamentózní spojené s rehabilitační péčí, přičemž je kladen 

zvýšený důraz na odbornou ošetřovatelskou péči, se specializací 

na léčbu chronických ran. Převážně jsou hospitalizováni 

geriatričtí pacienti. V roce 2019 investovala 12 mil. korun do 

modernizace. 

 

 

Rekonstrukce Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, 
biskupství přispělo částkou 16,4 mil. Kč v roce 2020. 

 

 

 

 

 

Poutní dům Králíky -  Hotel Poutní dům stojí od 

poloviny 19. století vedle poutního areálu na 

Hoře Matky Boží. Původně poskytoval nejen 

ubytování poutníkům, ale sloužil jako kulturní 

centrum. V dobách totality v něm byli 

internováni řeholníci a později jej využívaly státní 

statky. Po roce 1989 znovu začal sloužit jako 

ubytovací zařízení.  

V roce 2021 rekonstrukce Poutního domu Králíky 

dokončena, celkové náklady 53 mil. Kč. 
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Premonstrátský klášter Želiv 

V rámci programu IROP  byl realizován projekt 
„Rehabilitace fasád Kláštera premonstrátů v Želivě“.  V 
první etapě byly opraveny fasády budovy Konventu, 
Opatství a domu č. p. 115 v rozsahu 30 mil. Kč.  V rámci 
projektu byly v Konventu vyměněna poškozená okna a 
dveře, opraveny omítky a provedena rehabilitace fasády. 

Na budově opatství byly provedeny restaurátorské práce 
vzácných štukových výzdob a rekonstrukce dobových oken 
a opravy fasád.  V rámci rekonstrukce byly také nově 
vytvořeny vstupní prostory do kláštera a rekonstrukce 

zahrady Marijánky.  Opravou fasád domu  č. p. 115 byla dokončena rekonstrukce domu, který dnes 
slouží jako středisko mládeže. 

 

Využívání dotací EU, z IROP 

Rekonstrukce poutního areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní 
Polici si vyžádala celkem 125 mil. korun, včetně 2. etapy spočívající v opravě 
a restaurování ambitů. Farnost se na opravách podílela částkou cca 10 mil. 
korun.   

 

 

 

 

 

 

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni – rekonstrukce ukončena v 
roce 2020, celková částka činila 103 mil. korun z IROP, cca 10 mil. 
spolufinancovalo biskupství Plzeňské.  

 

 

 

Rekonstrukce budovy Biskupského gymnázia 
„Kostka“ v Hradci Králové, zřízení odborných 
učeben pro výuku polytechnických předmětů. 
Biskupství v roce 2020 investovalo 53,5 mil. Kč. 

 

 

 

 

Střední odborná škola svatého Jana Boska v 
Kroměříži  

V září 2018 byla otevřena učňovská škola, která 
nabízí tříleté obory lesní mechanizátor, opravář 
lesnických strojů, zemědělec-farmář a dvouletou 
maturitní nástavbu. Zřizovatelem je Arcibiskupství 
olomoucké. V létě 2021 ze školy vyšlo prvních 15 
absolventů.  
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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. 
Standardní produkce zahrnuje světlá spodně kvašená piva o stupňovitosti 10°, 
11°, 12° a 14° Stout. Vaří se též silnější pivní speciály, např. při příležitosti 
křesťanských svátků.  

Rekonstrukce si vyžádaly investice ve výši cca 20 mil. Kč. 

 

 

 

Biskupství ostravsko-opavské provozuje Hubert - Hukvaldský 
biskupský envirometální resort, sídlí v bývalé hospodářské budově 
zámku, rekonstruované částkou přes 20 mil. Kč v letech 2019-2021. 
Posláním je poskytovat inovativní a atraktivní vzdělávání o přírodních 
vědách a vychovávat k zodpovědnosti za přírodu. Vzdělávací aktivity 
probíhají z části v resortu a z části v Oboře Hukvaldy, přilehlém 
zámeckém parku, nebo také v přírodní rezervaci Palkovické hůrky. 

 

 

 

 

Nové kostely financované farnostmi: 

Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně - Lesné (120 
mil. Kč), dokončeno v roce 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Kostel svatého Ducha ve Starém Městě byl 
zpřístupněn v roce 2014, vybavení je průběžně 
doplňováno. Náklady přesáhly částku 100 mil. 
Kč. 

 

 

 

 

 

 

Kostel Krista Spasitele byl vysvěcen v roce 2021. 
Celkové náklady na stavbu a vybavení činily 200 mil. 
Kč, ze 4/5 se na nich podílela farnost.  


