
REKONSTRUKCE
A ÚPRAVY DOMU



Pastorační dům Velehrad byl postaven 
v roce 1936 jako kasárna pro celníky.

V roce 1968 jej zakoupil                           
kardinál Josef Beran                            

pro potřeby české exilové mládeže. 

Dům od té doby prošel řadou rekonstrukcí, 
aby mohl sloužit                               

duchovně rekreačnímu zaměření. 

Nabízíme vám malé nahlédnutí
do stavebních úprav vybavení domu 

v průběhu 40 let. 



STAVEBNÍ REKONSTRUKCE DO ROKU 2006, 
kdy dům patřil 

Českému náboženskému středisku Velehrad.

V letech 1972 - 1976 proběhla                  
z důvodů zaměření domu                     

nezbytná přístavba kaple, jídelny,               
skladu na potraviny a sociálního zařízení

(sprchy a WC v mezipatrech domu), 
došlo také k celkové rekonstrukci topení, 

kuchyně a prádelny.                              
Dále byla nově opravena střecha.









Po roce 1980 bylo nevyhovující
dřevěné schodiště v domě

nahrazeno schodištěm betonovým.                  
Byly také přistavěny garáže a terasa. 



Po roce 2000 došlo k přístavbě privátních pokojů
– zázemí pro personál domu                     

a k nátěru fasády celého domu.



STAVEBNÍ REKONSTRUKCE
A VYBAVENÍ ZÁZEMÍ DOMU OD ROKU 2007,

kdy dům převzal 
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

Po převzetí domu se zahájila další fáze oprav.      
Byla provedena oprava zábradlí na terase         

a současně se natřely veškeré
venkovní dřevěné komponenty včetně okenic. 

Také okolí domu prošlo drobnými úpravami.







V roce 2008 došlo k rekonstrukci terasy, 
včetně výměny dlažby. 



Na podzim téhož roku                      
pak proběhla rekonstrukce kotelny,         

topení a rozvodů vody. 

S tím také souviselo vybudování
zásobníku na palivo (dřevěné peletky) 
a došlo k nezbytným úpravám kaple. 



















V suterénu domu                            
bylo vybudováno nové WC, 
rozšířena sušárna na boty                     
a v některých místnostech                    

byla provedena nová elektroinstalace. 

Ve sprchách byly nahrazeny                   
staré sprchové hlavice. 

Větší část domu se vymalovala. 





Během těchto dvou let se podařilo               
nově vybavit interiér a některá zařízení domu.    
Do postelí byly vloženy nové dřevěné rošty,      

vyměnila se část matrací
a v některých pokojích celé postele. 

Pořídilo se čalounění židlí a lavic.                
Zakoupily se nové polštáře, přikrývky, 
povlečení, záclony, závěsy a ubrusy.







Do kuchyně přibyly dva sporáky,               
do společenské místnosti lednice             

a  mikrovlnná trouba pro hosty domu. 

Klubovna byla obohacena o novou televizi, 
DVD přehrávač, playstation3,                 
satelit a přístup k internetu.





V průběhu příštích let nás čeká
ještě hodně práce:                    

výměna oken, zateplení domu, 
oprava střechy,                

rekonstrukce kuchyně,  
sociálního zařízení a prádelny, 

vybavení pokojů atd.



Mnohé dosavadní práce                        
a pořízení vybavení domu                     

se mohly uskutečnit díky mnohým 
sponzorským darům firem                     

i soukromých osob. 



Naše poděkování patří
mnoha brigádníkům,                        

kteří při rekonstrukci domu      
odpracovali stovky hodin zdarma. 

Taktéž dobrodincům,                         
kteří přispěli                               

finančně, duchovně i hmotně.
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