
 

 

C2 General 

Výdaje spojené s opravou elektroinstalace 

v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích roku 2020 
 

Jelikož celkový stav elektroinstalace kostela sv. Vavřince byl dlouhodobě neudržitelný, pustili jsme 

se letos do oprav. Závady na topení, osvětlení, ovládání zvonů, zabezpečovacím zařízení a na 

ozvučení kostela byly natolik závažné, že v roce 2018 začala příprava záměru na novou 

elektroinstalaci v kostele. V průběhu minulého 

roku byla vypracována projektová dokumentace, 

jejímž záměrem bylo provést komplexní opravu 

elektroinstalace jak silnoproudého, tak i 

slaboproudého rozvodu a jejich zařízení. Bylo 

zapotřebí navrhnout jednotlivé rozvody tak, aby 

nejen splňovaly přísné normy, ale i náročné 

požadavky Národního památkového ústavu 

v Kroměříži. Po několika setkáních se povedlo 

navrhnout jednotlivé trasy vedení kabelů pro různé 

systémy. Po vydání závazného stanoviska, které 

vydal Odbor památkové péče ve Vizovicích, se 

započala příprava na samotnou realizaci. Byli 

vybráni dodavatelé jednotlivých zařízení a v létě začala samotná realizace. Díky obětavým 

farníkům, kteří „vysekali“ drážky pro kabeláž, se povedlo do konce srpna instalovat veškerou 

kabeláž a do začátku prosince jednotlivé koncové zařízení kostela. V průběhu prací se konaly 

kontrolní dny za účasti pracovníků národního památkového ústavu a odboru památkové péče. Na 

setkáních byly kontrolovány prováděné práce, současně se řešil i barevný soulad koncových 

zařízení s výzdobou našeho kostela. „Památkáři“ se při obhlídce nejvíce soustředili na konstrukce a 

barevnosti jednotlivých typů svítidel v lodi kostela.  

Letošní etapa celkové opravy elektroinstalace v kostele sv. Vavřince byla v tomto rozsahu: 

- elektroinstalace 227.211,- Kč, 

- I. etapa ozvučení 89.959,- Kč, 

- I. etapa osvětlení 41.967,- Kč, 

- zabezpečovací zařízení 34.238,- Kč, 

- stavební práce 46.266,- Kč a 

- nové akumulační kamna 299.479,- Kč. 

Letošní etapa opravy elektroinstalace se 

financovala ze třech zdrojů. Město Vizovice 

přispělo částkou 240.000,- Kč, další část výdajů 

byla hrazená z půjčky 300.000,- Kč a ostatní 

výdaje byly uhrazeny díky jednotlivým dárcům.  

Farnost žádá prostřednictvím MAS Vizovicko 

a Slušovicko, o.p.s. o poskytnutí dotace ve výši cca 

239.000,- Kč z Programu rozvoje venkova ze Státního zemědělského investičního fondu 

(SZIF). 

Velký dík patří farníkům, kteří letos odpracovali mnoho hodin a mnozí z nich obětovali i dny své 

dovolené. Je obdivuhodné, že naše společenství tuto věc bere nejen jako povinnost, ale především 

jako odpovědnost vůči našim předkům, kteří tento chrám postavili.  

Vizovická farnost děkuje všem dárcům nejen z naší farnosti.           

Petr Červenka Ta Vizovice                                                                                            


