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Milí diecézané, sestry a bratři, drazí přátelé,
když se ohlížím za rokem 2019, rád bych Pánu 
Bohu poděkoval za podnětný eucharistický 
kongres, který rozvíjel odkaz kardinála 
Josefa Berana, a za velmi zdařilou děkovnou 
pouť do Říma k 30. výročí kanonizace sv. 
Anežky České. Překvapila a potěšila mě ta 
výrazná účast – z České republiky vyrazilo 
více než 4,5 tisíce lidí. Jistě, před 30 lety 
se z Československa i ze zahraničí pouti 
zúčastnilo zhruba 10 000 lidí, avšak cesta 
do Říma už není jako tehdy prvním možným 
krokem do svobodného světa, kdy bylo navíc 
poprvé možné se setkat s papežem. Jednalo 
se opravdu o velké díkůčinění, což potvrdilo 
i nadšení zodpovědných lidí – duchovních 
i personálu bazilik – a nakonec i nadšení 
Svatého Otce. Složení poutníků vypovídalo 
skutečně o živé, modlící se církvi, což je 
jedním z nejkrásnějších darů uplynulého roku 
i povzbuzením naší víry.

Váš
Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský

Úvodní 
slovo



|  5

Pražská 
arcidiecéze
Hlavní chrám: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Patroni: sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Jan Nepomucký, sv. Václav

Rozloha (km²) 8 765

Obyvatel 2 315 934

Katolíků 558 000

Vikariátů 14

Farností 147

Kapitul 5

Kněží 268

 z toho řeholníků 109

Řeholnic 283

Kostelů a kaplí 1 020

Kontaktní údaje
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1 – Hradčany
Tel.: +420 220 392 111
Web: www.apha.cz
E-mail: apha@apha.cz 
IČ: 00445100
DIČ: CZ 00445100
Číslo účtu: 45301130/2700 UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Platební brána: http://platby.apha.cz

Vedení arcidiecéze
 � Kardinál Dominik Duka OP, 36. pražský arcibiskup
 � Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup 

a generální vikář pro kněžstvo a duchovní život arcidiecéze
 � Mons. Václav Malý, pomocný biskup a biskupský vikář
 � Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup 
 � Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář pro správu a organi-

zaci arcidiecéze
 � Mons. Michael Slavík, Th.D., biskupský vikář pro pastoraci
 � Mgr. Antonín Juriga, výkonný ředitel Arcibiskupství pražského
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Biskupství bylo založeno v roce 973 
z podnětu knížete Boleslava II. po dohodě 
s císařem Otou I. a řezenským biskupem 
sv. Wolfgangem. Papež Klement VI. povýšil 
bulou dne 30. 4. 1344 pražské biskupství 
na arcibiskupství a zřídil samostatnou 
církevní provincii pro Čechy a Moravu. 

V roce 2019 Arcidiecézi pražskou tvořilo 
147 farností sdružených do 14 vikariátů. 
Z toho ve 127 farnostech sídlil duchovní 
správce přímo, ostatní byly spravovány 

Kam zavítat?
 � Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
 � Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
 � Poutní místa Svatá Hora, Stará Boleslav, 

Mníšek pod Brdy
 � Kláštery Strahov, Břevnov, Sázava 

Kde se ubytovat?
 � Penzion Panský dům  

– Rožmitál pod Třemšínem

excurrendo – duchovní správci tam 
dojížděli. 
V Teologickém konviktu v Olomouci, který 
je přípravným ročníkem před zahájením 
seminární formace ke kněžské službě, se 
připravovali 2 uchazeči, v Arcibiskupském 
semináři 7 seminaristů, v římském Nepo-
mucenu 4 seminaristé a v irském Maynoo-
thu 1 seminarista.
V Arcidiecézi bylo v roce 2019 podle aktu-
alizovaného kvalifikovaného statistického 
odhadu sdruženo cca 558 tisíc pokřtěných 
katolíků a nacházelo se zde 639 kostelů 
a 381 kaplí.
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1. Naše místní církev je zde pro hlásání 
evangelia

 � Prožili jsme malý eucharistický kongres, 
který se nesl ve znamení kardinála Josefa 
Berana. 

 � Podnikli jsme zdařilou děkovnou pouť 
za svatořečení Anežky a za 30 let nové 
doby do Vatikánu. Vrcholem oslav byla mše 
svatá, kterou v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha celebroval kardinál St. Dziwisz. 

 � Pedagogické centrum rozvíjelo zdařilé vstupy do škol.
 � Byla zahájena příprava výstavby církevní logopedické školy sv. 

Ludmily v Klecanech.
 � Pokračuje stavba kostela Krista Spasitele a komunitního 

centra v Praze na Barrandově.
 � Bylo přikročeno k optimalizaci velkých tzv. profesionálních charit 

a k zintenzivnění formační složky péče o jejich zaměstnance.
 � Byla ukončena první etapa revitalizace poutního místa 

ve Staré Boleslavi, kde o novoroční půlnoci pan kardinál 
otevřel opravenou baziliku Nanebevzetí Panny Marie. 

Shrnutí toho 
nejpodstatnějšího 
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 � Arcidiecézní centrum mládeže uskutečnilo dvouletý formační 
kurz LIFT, řadu víkendových setkání, 19 kurzů INVENIO,  
Arcidiecézní ples mládeže nebo týdenní letní tábor  
Runway camp.

2. Pro svou činnost potřebuje místní církev zajištění
 � Různé vnější i vnitřní okolnosti ukázaly, že jde o obtížnou 

kapitolu života církve. 
 � S vynaložením velkého úsilí jsme bojovali s kůrovcovou kalamitou.
 � Na podzim ekonomická rada arcidiecéze schválila novou strate-

gii hospodářské činnosti Arcibiskupství pražského. 
 � Arcibiskupství rozvíjelo developerské projekty nájemního 

bydlení.

 � Ústavní soud zamítl zdanění finančních 
náhrad za nevydaný majetek.

 � Realizovali jsme 399 stavebních oprav 
a investic, 19 oprav varhan a stavbu 
4 nových varhan.

 � Obnovili jsme poutní areál ve Staré Bole-
slavi, dále rekonstruujeme svatoprokopský 
poutní areál na Sázavě a vybudovali jsme 
komunitní centrum farnosti Praha-Hostivař.

3. Život církve vyžaduje zapojení laiků 
a jejich znalostí

 � Na prvním místě se jedná o angažování 
mužů i žen v katechezi dětí a mladých 
lidí a v přípravě snoubenců apod.
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 � V září se konalo setkání ekonomických 
rad farností a došlo k prvnímu kroku 
ve společném úsilí hledat nový ekono-
mický model života naší arcidiecéze.

4. Co před námi stojí v roce 2020
 � Posílit katechizaci dětí a mladých lidí; 

Pastorační středisko buduje nový web 
pro katechety; s tím se pojí důležitost 
rozvoje církevního školství.

 � Stabilizovat ekonomickou stránku naší 
arcidiecéze. 

 � Zintenzivnit proces stavby nových 
varhan ve Svatovítské katedrále, aby se 

překonaly nastalé procesně-technické obtíže, které způsobily 
prodloužení doby jejich instalace.

 � Dokončit nový kostel Krista Spasitele a komunitní centrum 
v Praze na Barrandově.

Za vše, co se podařilo, děkujeme dobrému Bohu.
Kéž našemu arcibiskupovi, jeho spolupracovníkům a všem nám, 
žijícím v pražské arcidiecézi, dá Pán Ježíš mnoho sil a potřebné 
dary Ducha svatého, abychom na prvním místě vnímali odpověd-
nost za evangelizaci a podle toho usměrňovali i naši ekonomickou 
aktivitu.
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Pastorační činnost v pražské arcidiecézi 
koordinuje Mons. Michael Slavík, Th.D., 
jako biskupský vikář pro pastoraci. Součástí 
Arcibiskupství pražského je i Pastorační 
středisko, které v roce 2019 uskutečnilo, 
s pomocí 60 dobrovolníků, například tyto 
aktivity:

Oddělení internetových projektů spra-
vující pastorační weby dokončilo převod 
všech webů na nový, bezpečnější redakční 
systém. V roce 2019 jenom stránky vira.cz 
navštívily 2 mil. návštěvníků. 

Pedagogické centrum potvrdilo narůstající 
a opakovaný zájem škol o jednorázové 
vstupy. Celkem za rok bylo uskutečněno 
340 programů. Vedle toho centrum zre-
alizovalo tematické didaktické semináře 
určené učitelům. 

Centrum pro rodinu realizovalo řadu 
programů, v rámci nichž se připravilo 
135 snoubeneckých párů na manželství. 
Vedle toho připravilo řadu duchovních 
obnov, programů pro ženy, pro manžele 
i pro rodiče, kterých se zúčastnilo celkem 
570 osob. Redakčně spravuje také web 

manzelstvi.cz, který v roce 2019 navštívilo 
90 000 uživatelů.

Středisko katecheze a výuky náboženství 
se podílelo na uspořádání Katechetického 
kurzu pro budoucí učitele náboženství 
ve spolupráci s Katolickou teologickou 
fakultou UK.

Pastorační středisko realizovalo také velké 
akce, jako je Noc kostelů, která v roce 2019 
zaznamenala rekordní zapojení 353 kostelů 
a celkem 140 000 návštěvnických vstupů. 
Vedle toho pak organizovalo další akce, 
jako jsou Křesťanské Vánoce. Středisko 
celoročně vydává texty k nedělní liturgii 
a provozuje e-shop.… 

Pastorace
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Součástí Arcibiskupství pražského je také 
Arcidiecézní centrum mládeže, které 
v roce 2019 uskutečnilo, často za pomoci 
desítek dobrovolníků, tyto projekty: 

 � Dvouletý formační kurz LIFT pro mladé 
od 15 let, který absolvovalo 46 mladých 
lidí. Na podzim byl zahájen druhý běh 
tohoto kurzu s podobným počtem 
přihlášených. 

 � Řada víkendových setkání pro mladé 
na různá témata, tzv. víkendovky v Naza-
retě, dvě série – pro věkové skupiny 
11–15 let a 15–19 let. 

 � 19 kurzů INVENIO – 2,5denní programy 
pro třídy druhého stupně základních 
škol, střední školy a víceletá gymnázia. 
Byl vytvořen web invenioproskoly.cz. 

 � Arcidiecézní ples mládeže, kterého se 
zúčastnilo přes 250 mladých lidí. 

 � Týdenní letní tábor Runway camp  
(se Spolkem Pyramida) na Hoře Matky 
Boží v Králíkách pro více než 70 mladých 
a navazující víkend Heliport.

 � Příprava a průběh Arcidiecézního 
setkání mládeže v sobotu před Květnou 
nedělí v Praze-Kunraticích.

Nemocniční kaplani
Na základě spolupráce s Ministerstvem 
zdravotnictví, Ekumenickou radou církví 
a jednotlivými zdravotnickými zařízeními 
lůžkové péče působí v arcidiecézi 30 kato-
lických kaplanů, z toho 17 kněží. 
 
Kaplani a dobrovolníci  
ve vězeňské službě
Církev doprovází ty, kteří jsou za své činy 
odsouzeni a prožívají obtížné osobní 
i rodinné situace. V arcidiecézi jsou usta-
noveni 4 vězeňští kaplani, kněží a jáhni, 
kterým pomáhá více než 15 dobrovolníků 
(laiků, kněží a řeholnic).  
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Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 
čtrnácti škol. Od mateřských přes základní, 
umělecké, střední, gymnázia až po vyšší 
odborné školy. Ty tvoří, společně s Křesťan-
skou pedagogicko-psychologickou porad-
nou, velmi širokou nabídku vzdělávání, 
výchovy a odborné pomoci žákům nejen 
v Praze, ale i na několika dalších místech 
arcidiecéze. Arcibiskupství pražské zajiš-
ťuje personálně i materiálně činnost rad 
těchto školských právnických osob a nabízí 
školám pomoc v oblasti právní, grantové 
a koncepční. Dále zajišťuje ekonomi cko-
-správní výkon práv zřizovatele. Ve školách 
zřizovaných Arcibiskupstvím pražským se 
v roce 2019 vzdělávalo 2 444 dětí, žáků 
a studentů. 
V arcidiecézi působí i další církevní školy 
řeholních zřizovatelů. Jsou jimi Českomo-
ravská provincie Římské unie řádu sv. Vor-
šily, Kongregace Dcer Božské Lásky, Suve-
rénní řád maltézských rytířů, Salesiánská 
provincie Praha, Provincie Kongregace dcer 
Panny Marie pomocnice, Česká provincie 
Řádu sv. Augustina, Česká kongregace 
sester dominikánek a Kongregace školských 
sester sv. Františka. Církevních škol a samo-
statných školských zařízení s řeholními 

Církevní  
školství
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zřizovateli je celkem třináct (jejich činnost 
vykonává dvanáct samostatných právních 
subjektů). V roce 2019 jsme díky několika 
benefičním akcím pokročili v projektu nové 
logopedické školy, která bude stát v Kleca-
nech u Prahy.
„Naše církevní školy jsou nekonfesní, mají 
do nich přístup i žáci z rodin, které jsou 
členy jiných křesťanských církví nebo se 
nehlásí k žádné náboženské tradici. Tato 
jejich ekumenická a lidská otevřenost 
vytváří příznivou atmosféru pro budování 

mostů mezi katolickou církví a naší 
společností. Vedle předávání kvalitních 
poznatků je tu kladen důraz na osob-
nostní formaci člověka. Žáci a studenti 
jsou vedeni ke kultivovanému vyjadřo-
vání, pomoci slabším, toleranci k druhým 
a nesobeckosti. Výchova k těmto posto-
jům smýšlení je posilována dobrou infor-
movaností o křesťanské tradici a jejích 
hodnotách – nezištnosti, solidaritě, úctě, 
odpuštění, vertikálnímu rozměru života,“ 
říká biskup Václav Malý.
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Kromě Arcidiecézní charity Praha pracuje 
v naší arcidiecézi dalších 10 velkých 
profesionálních charit a 40 menších, pře-
vážně dobrovolnických. Charity v pražské 
arcidiecézi provozují 71 profesionálních 
sociálních služeb (domovy pro seniory 
a pro lidi s postižením, azylové domy, 
noclehárny, pečovatelskou službu, osobní 
asistenci, poradny pro lidi v tísni a mnohé 
další). Zajišťují také domácí zdravotní péči. 
V roce 2019 se pomoc Charity v pražské 
arcidiecézi dostala k více než 26 tisícům 
klientů. Na této pomoci se podílelo 
810 stálých pracovníků Charity, stovky 
dobrovolníků a tisíce dárců, kteří Charitu 
podpořili například v Tříkrálové sbírce, při 
kostelních sbírkách či v Postní almužně. 

Arcidiecézní charita Praha pomáhá 
od roku 1993 v zahraničí. Působí v Indii, 
Ugandě, Zambii a v Bělorusku. Spolu 
s místní církví organizuje pomoc těm 
nejchudším v oblasti vzdělávání, zdravotní 
péče a prevence a pomáhá zajišťovat zdroje 
obživy. Tato pomoc se v roce 2019 dostala 
k více než 28 tisícům lidí v nouzi.
 

Charitní 
činnost

Pomoc potřebným – diakonie – je jeden ze základních 
projevů života církve. Arcibiskup pražský zřizuje k naplnění 
tohoto poslání Charitu, profesionální organizaci, která 
v pražské arcidiecézi zahrnuje Arcidiecézní charitu Praha 
a čtyři desítky farních charit. Prostřednictvím Charity nabízí 
církev pomoc seniorům, nemocným, lidem se zdravotním 

postižením, celým rodinám i matkám samoživitelkám v nouzi, lidem bez 
domova a dalším, kteří se ocitají v tíživé životní situaci.
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Charita v pražské arcidiecézi oslavila stoleté 
výročí svého založení. U té příležitosti uspo-
řádala slavnostní benefiční koncert ve Smeta-
nově síni Obecního domu v Praze 1, na kterém 
vystoupila Lucie Bílá s klavírním doprovodem 
Petra Maláska a dále Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy a Pražský filharmonický sbor. 

Arcidiecézní charita Praha zrekonstruovala 
zchátralý objekt v Praze-Třeboradicích. 
S podporou místní obce a evropských fondů 
ho přestavěla na čtyři malometrážní byty 
pro sociálně slabé rodiny. 

Charita Starý Knín založila v Dobříši stacionář 
pro děti s poruchami autistického spektra. 
V nově zrekonstruovaných bezbariérových 
prostorách vybavených speciálními pomůc-
kami se dětem věnují vyškolení asistenti. 

Potravinovou pomoc, vybavení domácností 
i nové bydlení získaly díky Arcidiecézní charitě 
Praha indické rodiny postižené srpnovými 
povodněmi. Pomoc putovala do státu Kar-
nátaka do oblastí Shimogy a Honavaru, kde 
čeští dárci podporují chudé děti ve vzdělání 
v programu Adopce na dálku®.
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Hospodaření 
arcidiecéze

Vybrané údaje
Jáhnů bez nároku na odměnu slouží  
ve farnostech 36.
Počty placených pracovníků Arcibiskupství pražského 
(přepočtený počet na celé úvazky): 

 � 210 kněží
 � 32 pastoračních asistentů a vedoucích komunitních 

center
 � 122 administrativních a provozních pracovníků 

zařazených v hlavní činnosti
 z toho:
  – 12 pracovníků Pastoračního střediska  
  – 4 pracovníci Arcidiecézního centra mládeže 
  – 30 odborníků pečujících o památky  
   ve vikariátech   

 � 135 administrativních a provozních pracovníků 
zařazených v hospodářské činnosti

Arcibiskupství rovněž podporuje prostřednictvím 
účelově vázaných fondů veřejně prospěšné aktivity jak 
zřízených subjektů (farnosti, charity, školy), tak i cizích 
subjektů. Zdroje těchto fondů tvoří účelové sbírky, dary 
a vlastní příspěvky Arcibiskupství pražského ze své 
hospodářské činnosti. V roce 2019 přispělo ze svých 
fondů částkou 43 079 tis. Kč na vzdělání, charitu, rozvoj 
pastorace a na opravy památek.

V roce 2019 rozhodnutím Ústavního soudu nevešel 
v platnost komunistický zákon o zdanění církevních 
restitucí.
Byla schválena strategie hospodaření Arcibiskupství 
na další léta.
Sestavili jsme rozpočet Arcibiskupství pro rok 2020 
a výhled na další léta s cílem směřovat k vyrovna-
nému rozpočtu.

Hlavní – duchovní činnost Arcibiskupství pražského 
spočívá v hlásání evangelia ve všech segmentech 
společnosti a podpoře s touto službou spojených 
aktivit pastoračních, vzdělávacích, charitativních 
a kulturních, včetně platu kněží, oprav kostelů, 
údržby far a péče o další kulturní památky.

Vedlejší – hospodářská činnost zahrnuje pronájmy 
pozemků a budov, správu lesů, finanční investice, 
vstupné do některých kulturně významných objektů 
a prodej publikací či nosičů audiovizuálních děl. 
Jejím smyslem a cílem je umožnit existenci a rozvoj 
hlavní – duchovní činnosti. 
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Přehled nejvýznamnějších výnosů a nákladů v roce 2019
Arcibiskupství pražské Farnosti a kapituly pražské arcidiecéze

Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
Výnosy (tis. Kč)
Provozní dotace 1 080 35 065 149 672 1 688
Přijaté příspěvky, dary 98 348 0 70 733 59
Tržby za vlastní výkony a za zboží 25 367 652 2 422 157 885
Tržby z prodeje majetku 11 115 078 3 774 37 638
Ostatní výnosy (vč. sbírek) 28 871 9 065 58 419 11 248
Celkem výnosy 128 335 526 860 285 020 208 519

Náklady (tis. Kč)
Spotřebované nákupy 11 038 41 181 34 624 10 176
Nakupované služby (bez oprav) 19 250 201 458 45 663 7 488
Opravy a udržování 5 691 30 384 203 704 31 289
Osobní náklady 162 941 82 477 11 353 21 154
Daně a poplatky (vč. daně z příjmů) 69 13 171 1 659 14 883
Dary a příspěvky 62 128 0 142 0
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a OP 8 646 117 569 36 135 60 085

Aktivace a změna stavu zásob vlastní 
činnosti 0 –39 838 –20 0

Ostatní náklady –11 675 36 306 44 872 2 263
Celkem náklady 258 089 482 707 378 133 147 337
Hospodářský výsledek  
(Zisk + / Ztráta –) –129 754 44 153 –93 113 61 182
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Odpovědné a udržitelné 
hospodaření
Stavební činnost
Arcibiskupství pražské spravuje a udržuje 
vlastní nemovitosti a poskytuje odbornou 
podporu při správě nemovitostí farností 
a kapitul. V roce 2019 probíhaly tyto 
činnosti:

 � konsolidace majetku ve smyslu vyhod-
nocení rentability budov a využitelnosti 
pozemků,

 � využití potenciálu pozemkového majetku 
Arcibiskupství pražského a farností 
k jeho zhodnocení, cestou kontroly změn 
a připomínkování územních plánů měst 
a obcí,

 � scelování a zhodnocování nemovitého 
majetku Arcibiskupství pražského 
a farností v komplexních pozemkových 
úpravách, 

 � dohled nad prováděnými revizemi 
a obnovami katastrálního operátu, spolu 
s kontrolou nad výsledky zeměměřických 
činností.

Lesní správa
Významným zdrojem výnosů je i nadále 
 hospodaření v církevních lesích diecéze. 
Lesní správa Arcibiskupství pražského 
spravuje lesy pro 47 církevních subjektů 
a poskytuje služby dalším 6 farnostem. 
I přes velmi tíživou situaci v českých lesích 
vygenerovaly lesy pro Arcibiskupství pražské 
hospodářský výsledek 11,8 mil. Kč. Vlastní 
práce v lesích zajišťuje 91 zaměstnanců 
a průměrně 280 dodavatelů, většinou 
drobných regionálních živnostníků.
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Lesy bezesporu patří k bohatství našeho 
státu a jsou často nedoceněným společným 
domovem. Klimatické změny mění tvář české 
krajiny rychlostí a způsobem, které naše 
historie nepamatuje. Hlavní poslání lesů je 
bezesporu multifunkční integrální hospoda-
ření. Pohled na lesy jako na zdroj finančních 
prostředků se obecně posouvá, neboť velký 
význam pro společnost má mimoprodukční 
funkce lesa (udržitelnost vody v krajině, 
klimatická funkce, životní prostředí živých 
stvoření včetně rekreace člověka). 

I když většinu náplně práce lesníků tvoří 
těžba hynoucích stromů, tzv. těžba nahodilá, 
která činí 85 %, je nejdůležitější obnova 
lesů. Za rok 2019 bylo zalesněno 140 ha 
lesů a vysázeno 856 tis. kusů sazenic. 
Hospodaření je trvale založeno na respek-
tování ekologických principů péče o les 
a maximálním využívání přírodních pro-
cesů. Příkladné přírodě blízké hospodaření 
na polesí Rožmitál bylo oceněno cenou 
AOPK za „počin roku 2019“. Ve všech lesích 
je uplatňováno jemné hospodaření a práce 
s jednotlivými stromy, úmyslná těžba bez 
vzniku holiny, na holinách po uhynulých 
lesích je prioritně využívána přirozená 

obnova všech dřevin (ze semen stojících 
stromů). V rámci podpory biodiverzity 
a ochrany přírody byly zřízeny vodní tůně, 
rozmístěny ptačí budky, udržovány lesní 
louky a realizovány další projekty. V rož-
mitálských lesích se uskutečnilo několik 
turnusů školy v přírodě, kde pro studenty 
Arcibiskupského gymnázia byl hlavním 
tématem život lesa a práce v lese.

Základní cíl lesnického hospodaření, 
tvorba finančních prostředků pro potřeby 
církve, byl naplněn nejen prodejem dříví, 
ale významný podíl příjmů tvoří i dotace 
a subvence ze strany státu; pro zdárnou 
obnovu českých lesů bude podpora státu 
rozhodující. Církevní lesy jsou, byly a budou 
zase majetkem, který poskytuje vlastníkovi 
obživu, příjmy a místo k odpočinku.   
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V roce 2019 bylo realizováno:
 � 399 stavebních oprav a investic, včetně restaurátor-

ských a projektových prací,
 � 19 oprav varhan a probíhala stavba 4 nových varhan.

Celkový finanční objem stavebních prací: 
405,7 mil. Kč.
Finanční zdroje: 

 � 24 % národní veřejné zdroje, 
 � 33 % evropské dotační programy,
 � 43 % vlastní prostředky (Arcibiskupství pražské, 

farnosti, dary).

Významné akce
 � Významné akce financované převážně z IROP:

– Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – „Ma-
riánská zóna“, jehož skvostem je opravený chrám 
Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém je uchováváno 
Palladium země české

– Nadále pokračuje obnova svatoprokopského 
poutního areálu na Sázavě, obnova poutního areálu 
ve Staré Boleslavi – „Svatováclavská zóna“ a revitali-
zace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Památková 
péče

 � Vybudování komunitního centra farnosti Praha-
-Hostivař (financované z EU a MHMP z Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR)

 � Mimořádnými akcemi, které pokračují, jsou stavba 
nových varhan pro Svatovítskou katedrálu a stavba 
nového kostela Krista Spasitele a Komunitního 
centra v Praze na Barrandově
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Děkujeme našim podporovatelům a dárcům, kterými jsou především:  
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí,  
Středočeský kraj, Hlavní město Praha, územní samosprávné celky, obce a Evropská unie.
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