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číslo
žadatel, sídlo
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Druh památky

Celkové 

náklady 

Požadovaná 

částka
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Závěr komise 

pro otvírání 

obálek

Návrh 

komise
RMČ ZMČ

2

JUDr. Ivan Procházka, 

JUDr. Miroslava Procházková

Mostecká 6/52, P1

RČ: 460513/160, 515217/308 

e-mail: morabota@centrum.cz

Vstupní prostor do 

domu 221 000 Kč 100 000 Kč

úpravy schodiště; 

zábradlí; dlaţby; omítky; 

vestavby pod schody; 

klenby OK 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

3

Ing. Milan Ivaška                           

Dušní 905/4, P1                                

RČ: 790207/0154         

email:michal.ivaska@seznam.cz

Domovní znamení, 

drobné sochařské 

výzdoby fasád, 

ozdobné štukové 

prvky 115 738 Kč 80 000 Kč

očištění domovních 

znamení a plastik, 

demontáţ stávajících 

klempířských prvků, 

výroba a montáţ 

nových, oprava balkónu, 

profilace omítek a 

štukové výzdoby, 

restaurování domovních 

znamení a plastik, 

polychromování a 

zlacení reliéfu, dom. 

znamení a nápisu OK 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

Přidělení finančních prostředků "Granty na ochranu kulturního dědictví  2014"

Popis projektu: Jedná o historický dům "U Modré Boty", postavený v 16. stol na místě původního staršího objektu a přestavěný koncem 17. stol. Vstupní prostor do domu je 

vzhledem k celodenně otevřeným dveřím neustále viditelný z ulice. Tato vstupní část patří spolu se suterénem k historicky nejstarším částem domu. Ţadatel ţádá o finanční 

prostředky na restaurování hodnotného klacisistního kovového zábradlí s dřevěným madlem, spodní dřevěnou klacisistní vestavbou s dvířky a přilehlého schodiště; opravu 

(restaurování) schodiště a restaurování vlastního vstupního prostoru - nahrazení poničené dlaţby, oprava poničených a chybějících omítek a nová výmalba. Obdržené fin. 

prostředky od MČ P1: 2013 - 40.000,- Kč (GR.OKD 40.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního 

dědictví pro rok 2014.
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5

Kongregace Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského

Šporkova 321/12, P1

IČO: 00530204

SM. Bohuslava Marie Kubačáková

e-mail: vedeni@boromejky.cz Vitráž 244 200 Kč 100 000 Kč

kompletní restaurování 

okna včetně přeloţení 

do nového olověného 

profilu, doplnění 

prasklých tabulek, 

demontáţe a osazení 

restaurovaných vitráţí OK 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

6

Jiřina Mayová

Mikuladská 10/119, P1

RČ: 366004/071

Ing. Alena Campodonico Trollerová

e-mail: horovicka.chata@centrum.cz

Domovní znamení, 

portály, kování, 

vrata, dveře, mříže, 

studna, pítka,drobné 

sochařské výzdoby 

fasád a společných 

prostor, dlažby 

průjezdů, atp. 184 895 Kč 100 000 Kč

demontáţ stávajícího 

nevhodného umyvadla 

se skříňkou a kachlíků a 

montáţ litinového 

umyvadla OK 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

Popis projektu: Dům zasahuje historicky do doby zaloţení Nového Města. Dům je jeden z nejvýznamějších klasicistních objektů praţského historického jádra, v podstatě s 

neporušenou dispozicí. Omítky domu a nádvoří jsou velmi poškozené, zcela nevhodné umyvadlo vč. kachlíků a skříňky je nutné nahradit opraveným litinovým umyvadlem, omítky 

nutno opravit do výše 6m. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na opravu omítek, demontáţ stávajícího nevhodného umyvadla se skříňkou a kachlíků a montáţ litinového 

umyvadla. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech letech.Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky 

a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.

Popis projektu: Jedná se o činţovní dům "U Zeleného stromu ořechového", který byl postaven v roce 1903 podle plánů stavitele K. Vlčka, plány změn zpracoval stavitel J. 

Balabán. Ozdobné prvky fasády jsou porušeny vlivem času a povětrnostních podmínek, zejména v místech vystaveným působení sráţkové vody. Ţadatel ţádá o finanční 

prostředky na detailní očištění domovních znamení a plastik, demontáţ stávajících klempířských prvků a výrobu a montáţ nových, opravu balkónu, profilaci omítek a štukové 

výzdoby, restaurování domovních znamení a plastik, polychromování a zlacení reliéfu, dom. znamení a nápisu. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v 

oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.

Popis projektu: Kostel sv. Karla Boromejského je sálová pozdně klasicistní stavba z let 1851-1855, která je součástí komplexu Nemocnice Milosedných sester sv. Karla 

Boromejského. Okno kostela je neopravované od instalace v době stavby kotela. Jsou na něm viditelné mechanicky rozbité tabulky. Olověná síť vitráţe je stářím a vlivem 

povětrnostních podmínek mechanicky ve spojích narušena a zoxidována. Kovová konstrukce a výztuhy jsou částečně zkorodované. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na 

kompletní restaurování okna včetně přeloţení do nového olověného profilu, doplnění prasklých tabulek, provizorního zakrytí, demontáţe a osazení restaurovaných vitráţí, 

zámečnických prací, montáţe distančních hliníkových jacklů, osazení ochraného skla, stavby a pronájmu lešení, demontáţe vnitřního předsklení, zednických prací. Obdržené fin. 

prostředky od MČ P1: 2011 - 50.000 Kč (GR. OKD - 50.000,-), 2012 - 80.000 Kč (GR.OKD - 80.000,-), 2013 - 100.000,- Kč (GR.OKD 100.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí 

komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Ing. arch Blanka Kozánková 

Mikulandská 8/120, P1                RČ: 

465925075                              Ing. 

Alena Campodonico Trollerová

e-mail: 

blanka.kozankova@seznam.cz

Domovní znamení, 

portály, kování, 

vrata, dveře, mříže, 

studna, pítka,drobné 

sochařské výzdoby 

fasád a společných 

prostor, dlažby 

průjezdů, atp. 275 000 Kč 100 000 Kč

demontáţ portálu 

oddělitelných dílců, 

oprava pevných dílů, 

kovářské a zám. práce, 

oprava vchodových 

dveří, provizorní dveře, 

kompletace drobných 

dílů, kovových prvků, 

kompletace a zpětná 

montáţ dveří, těsnění a 

ostatní vedlejší provozní 

náklady OK 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

8

BD Myslíkova 27, družstvo   

Myslíkova 1415/27, P1     

IČO:25700511                        Ing. 

Jan Chromý, Ph.D.   

email:jan.chromy@centrum.cz

Dvoukřídlé vstupní 

dveře do domu 108 890 Kč 100 000 Kč

demontáţ dveří a 

nadsvětliku, osazení 

prozatímními dveřmi, 

restaurátorské práce a 

materiál, prevenční 

napuštění dřevní hmoty 

proti dřevokazným 

škůdcům, zámečnické, 

kovářské a sklenářské 

práce OK 70 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč

Popis projektu: Stavba domu zasahuje historicky do doby zaloţení Nového Města. Hlavni průčelí domu je dvouosé a je zcela překryto dřevěnými skládacími několikadílnými 

výkladci, zřejmě z roku 1871, kdy bylo dle historických pramenů přeměněno přízemní okno na krámský portál. Tyto portály dříve byly běţným prvkem pro zakrytí krámu, dnes je 

jich na území Prahy 1 dochováno jen několik. Dřevěný portál na měšťanském domě "U bílého lva" je kulturně historicky cenný prvek dřívější architektury a je nedílnou součástí 

stavby v části domu směrem do ulice Mikulandská, kde je dodnes v přízemí obchod Praţské staroţitnosti. V současné době je portál a vstup do domu značně poškozen. Při 

opravě je nutné vyměnit kazetové dílce zavírací části portálu. Dále se musí vyměnit okopné dřevěné díly na výkladci, na vstupních dveřích do domu a na 3 svislých bednách, do 

kterých se den uzavírá portál. Všude je třeba vyměnit ozdobné lišty lemující kazety a s tím i dřevěné soustruţené úlky. Na vstupních dveřích do domu totéţ, kromě toho se musí 

udělat nová klapačka. Zámky na dveřích je nutno vyměnit, kliky a ozdobné knoflíky je nutno dát k pasíři na opravu. Schránka na domovních dveřích se musí udělat nová, tu starou 

uţ díky sprejerské barvě nelze opravit. Z pasířských prací je třeba podle vzoru vyrobit nového lva — klepadlo. Krámský výkladce potřebuje nové kazety, nové lišty, nové úlky. Celý 

portál i se vstupními dveřmi je nutno nově nalakovat, lišty a úlky nazlatit. Supraporta bude po nalakování zpátky osazena vyčištěným mosazným písmem pro krám a název domu. 

Ţadatel ţádá o finanční prostředky na demontáţ portálu oddělitelných dílců, opravu pevných dílů, kovářské a zámečnické práce, opravu vchodových dveří, provizorní dveře, 

renovaci veřejí, kompletaci drobných dílů, kovových prvků, kompletaci a zpětnou montáţ dveří, těsnění a ostatní vedlejší provozní náklady. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: 

Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech letech.  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu 

kulturního dědictví pro rok 2014.
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Společenství vlastníků jednotek 

domu Na Struze 230

Na Struze 230, P1                         

IČO: 26752280                           

MUDr. Michaela Hoňková     

email:mhonkova@kardioamb.cz

Drobné sochařské 

výzdoby fasád 100 000 Kč 100 000 Kč

odstranění všech 

souvrství balkonů aţ 

na konstrukční část, 

odstranění stávající 

hydroizolace balkonů. 

kontrola měděného 

oplechování balkonů, 

kontrola zábradlí, jeho 

řádné odrezivění a 

očistěni obzvláště pak 

částí pod novou 

skladbou podlahy 

balkonů, kontrola 

oplechování 

navazujících částí 

patrové římsy a jeho 

oprava, případné 

opravy omítek po 

zatékání jednak 

balkonů, tak i části 

navazujících koutů 

řims, vyspravení 

nosné konstrukce 

balkonu včetně 

vytvoření spádové 

vrstvy OK 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Popis projektu: Dům byl postaven v polovině 19, století a dveře jsou původní dřevěné s velkými kovanými kovovými panty a závěsy. Dveře jsou velmi poničené jednak 

nekompetentními opravami v minulosti (chybějící západky a stropní a podlahové zaráţky, vykotlaná část kolem zámku, která byla zakryta plechem, zanedbané u podivně natřené 

kruhové vysklení pod stropem atd.), ale ve venkovní části také vlivem různých stavebních činností, které v ulici probíhaly (naposledy při totální rekonstrukci ulice Myslikova 27), 

vlivy počasí a vlivem močení psů. Aby bylo moţné zachovat tyto původní dvoukřídlé dveře, je potřebná jejich celková rekonstrukce restaurátorským odborníkem. Ţadatel ţádá o 

finanční prostředky na demontáţ dveří a nadsvětliku, osazení prozatímními dveřmi, restaurátorské práce a materiál, dopravu, prevenční napuštění dřevní hmoty proti dřevokazným 

škůdcům, zámečnické, kovářské a sklenářské práce a restaurátorskou zprávu a fotodokumentaci. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti 

kultury v posledních třech letech.  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Společenství vlastníků jednotek 

domu "U Jezulátka"

Karmelitská 15/381, P1

IČO: 27911811

Ing. Jiří Kolářik

e-mail: jiri.kolarik@mze.cz

Secesní litinové 

zábradlí 100 000 Kč 100 000 Kč

restaurování 

secesního litinového 

zábradlí - rozebráni 

stávajícího zábradlí -

výměna nýtovaných 

spojů vrchních a 

spodních částí: - 

pískování - oprava 

prasklin a skrytých 

závad - provedení 

pasivace materiálu - 

srovnání a rektifikace - 

dopinění chybějících 

částí - nátěry  olej - 

vrchní černý grafitový 

nátěr - oprava izolací 

a skrytých závad u 

konzol - zpětná 

montáţ - montáţ a 

demontáţ 

provizorního zábradlí - 

utěsnění povrchu 

pavlače OK 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Popis projektu: Dnešní nároţní dům stojí na místě bývalého raně barokního domu čp. 2311, upraveného klasicistně v 1. polovině 19. století a zbořeného roku 1901. Novostavba 

dnešního novobarokního nájemního domu byla postavena v létech 1903 aţ 1904 stav. Antonínem Novotným podle plánů Osvalda Polívky. Popisovaný obytný dům si i v 

současnosti zachoval původní podobu bez větších zásahů do jeho struktury. V roce 2012 bylo poţádáno o grant na opravu dvou balkonů ve 2.patře, kde vlivem klimatických 

podmínek došlo k narušení balkonových podlah a průniku dešťových vod do konstrukce balkonů a k ohroţeni štukových prvků pod balkony. Přes přidělení grantu nebylo moţné z 

organizačních a technických důvodůtento záměr realizovat. V současné době je příprava opravy zajištěna v takové míře, ţe lze přistoupit k realizaci nutné opravy. Oprava bude 

provedena z vnějšku, z pomocného lešení situovaného pod oběma balkony. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na odstranění všech souvrství balkonů aţ na konstrukční část, 

odstranění stávající hydroizolace balkonů, kontrolu měděného oplechování balkonů, kontrolu zábradlí, jeho řádné odrezivění a očistěni obzvláště pak částí pod novou skladbou 

podlahy balkonů, kontrolu oplechování navazujících částí patrové římsy a jeho opravu, případné opravy omítek po zatékání jednak balkonů, tak i části navazujících koutů řims, 

vyspravení nosné konstrukce balkonu včetně vytvoření spádové vrstvy,která musí být vyschlá s vlhkostí do 6%. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: 2012 - 40.000 Kč (GR.OKD 

- 40.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise:  Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Mgr. Klára Grosová            Úvoz 

169/6, P1                     RČ: 

775212/0013    

email:uvoz169@uvoz169.cz Kování, vrata 114 829 Kč 100 000 Kč

restaurování 

dřevených částí, 

restaurování 

kovových částí a 

náhradní vrata po 

dobu opravy OK 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

13

Společenství vlastníků jednotek ul 

V Jirchářích čp. 147/3, Praha 1 

V Jirchařích 147/3, P1

IČO: 27236641

Jiří Janoušek, Vladimíra Holle

e-mail: jiri.janousek@aka.cz

Doplnění a 

dokončení oprav 

štukových výzdob, 

říms a konzolí ve 

společných 

interiérových 

prostorách 

předmětného 

novobarokního 145 536 Kč 100 000 Kč

oprava štukové 

výzdoby schodiště, 

podest a pater, 

očištění stěn, 

malování, sokl 

schodiště a náklady 

spojené s realizací OK 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

Popis projektu: Jedná se o původně gotický dům (písemné doloŢeni z roku 1581) v roce 1821 klasicistně přebudován s vydláţděným dvorem. Ţadatel ţádá o finanční prostředky 

na restaurování secesního litinového zábradlí z II.poloviny 19.století. Restaurování bude probíhat v následujících etapách:  - rozebrání stávajícího zábradlí a jeho odvezení do dílny 

v Telči - výměna nýtovaných spojů vrchních a spodních částí: - pískování - oprava prasklin a skrytých závad - provedení pasivace materiálu - srovnání a rektifikace - dopinění 

chybějících částí - nátěry olej - vrchní černý grafitový nátěr - oprava izolací a skrytých závad u konzol - zpětná montáţ - montáţ a demontáţ provizorního zábradlí - utěsnění 

povrchu pavlače. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: 2011 - 40.000 Kč (GR. OKD - 40.000,-), 2013 - 33.000,- Kč (GR.OKD 33.000,-)  Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.

Popis projektu: Dům "U Tří seker" je barokní dům palácového typu z 2. čtvrtiny 18. století s dřevěnými vchodovými vraty. Jiţně orientovaná vchodová vrata jsou poškozena 

povětrnostními vlivy a vandalstvím turistů. Vrata budou demontována a odvezena. Nejprve budou vyspraveny a doplněny všechny poškozené a chybějící části. Následně bude 

provedena nová povrchová úprava. Všechny technologie a povrchové úpravy budou konzultovány s pracovniky NPU. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na restaurování 

dřevených částí, restaurování kovových částí a náhradní vrata po dobu opravy. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech 

letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.

Popis projektu: Dům byl postaven v druhé polovině 19. století, uliční fasáda je novobarokní v plošném rozvrhu i plastických detailech. Přízemí i ostatní podlaţí společných prostor 

jsou bohatě zdobena štuky. Štuky jsou uvolněny, chybí konzole, poškozeny jsou římsy a jiné zdobné prvky, při opravě v 50. letech došlo k neodborným vysprávkám. Ţadatel ţádá 

o finanční prostředky na opravu štukové výzdoby schodiště, podest a pater, očištění stěn, malování, sokl schodiště a náklady spojené s realizací. Obdržené fin. prostředky od 

MČ P1: 2013 - 100.000,- Kč (GR.OKD 100.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro 

rok 2014.
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Společenství vlastníků jednotek 

pro budovu č.p. 24 a 25 v 

Tomášské ulici 8 a 6 v Praze 1

Tomášská 8/24,P1

IČO: 27897401

Iva Bánská, Robert Holmes

e-mail: iva@banska.cz

Vstupní prostor - 

restaurování 

barokního schodiště 

Tomášská 24/8 260 686 Kč 100 000 Kč

plošné odstranění 

epox. vrstev 

nástupnic, očištění 

povrchu od zbylých 

epox. nátěrů a 

nečistot, konsolidace 

poškozeného 

kamene, náhrada 

prošlapaných míst, 

oprava defektů 

umělým kamenem a 

spárování, lokální 

patinaca a 

hydrofobizaca, 

materiál,oprava dvou 

podest OK 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

Popis projektu: Jedná se o dva renesanční domy spojené při pozdně barokní přestavbě J.G.Palliardiho. Ve dvorní fasádě zbytky vrcholně barokních fasád, v obou křídlech 

barokní schodiště. Veřejný interiér - barokní schodiště bylo poškozeno neodbornými opravami, umělecko řemeslný prvek byl zcela zakryt různě silnou epoxidovou vrstvou. Tyto 

epox. vrstvy svojí neprodyšností narušují pevnost kamene a způsobují tak jeho rozpad. Proto je třeba tyto vrstvy odstranit, povrch kamene očistit, narušený kámen konsolidovat, 

prošlapané nástupnice schodů nahradit kamenem a drobné defekty opravit umělým kamenem. Dále součástí schodiště jsou podesty, které dle rozsahu prošlapání musí být 

doplněny nebo nahrazeny novými pískovcovými deskami. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na plošné odstranění epox. vrstev nástupnic, očištění povrchu od zbylých epox. 

nátěrů a nečistot, konsolidaci poškozeného kamene, náhradu prošlapaných míst, opravu defektů umělým kamenem a spárování, lokální patinaci a hydrofobizaci, materiál a opravu 

dvou podest. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: 2013 - 75.000,- Kč (GR.OKD 75.000,-)  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového 

programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Společenství vlastníků jednotek v 

budově Opatovická 1315

Opatovická 7/1315, P1                

IČO: 26730057                        

Zdeněk König, Miroslava Vlašánková   

email:m.vlasankova@narodni-

divadlo.cz Dveře, mříže 180 290 Kč 90 000 Kč

demontáţ a osazení, 

provizorní vstup,  

restaurátorský 

průzkum, očištění 

povrchu díla a 

demontáţ díla na 

jednotlivé prvky, 

opravy deformací a 

výměna 

zkorodovaných části a 

prvků, oprava závěsů 

dveří, obnova funkce 

nůţkových mříţí, 

výměna kování dveří, 

vyjmutí skla, očištění 

a nátěr nadsvětlíku, 

kompletaca vstupních 

kovových dveří s 

nůţkovými mříţemi, 

povrchová úprava a 

výměna skel a 

nadsvětlíku OK 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč

Popis projektu: Jedná se o dům, který byl postaven v roce 1937 stavitelem Čeňkem Gregorem. Původní vstup do domu tvořený dveřmi a mříţemi. Vstupní kovové prosklené 

dveře s bočními nůţkovými mříţemi a nadsvětlíkem jsou v zanedbaném stavu. Neplní jiţ zcela svou mobilní funkci, čímţ je ohroţena i funkce bezpečnostní. Taktéţ povrchová 

úprava je nevyhovující jak po stránce estetické, tak po stránce protikorozní ochrany díla. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na demontáţ a osazení, provizorní vstup,  

restaurátorský průzkum, očištění povrchu díla a demontáţ díla na jednotlivé prvky, opravy deformací a výměnu zkorodovaných částí a prvků, opravu závěsů dveří, obnovu funkce 

nůţkových mříţí, výměnu kování dveří, vyjmutí skla, očištění a nátěr nadsvětlíku, kompletaci vstupních kovových dveří s nůţkovými mříţemi, povrchovou úpravu a výměnu skel a 

nadsvětlíku. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje 

podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Společenství vlastníků jednotek 

ul. Malostranské náměstí č.p. 

36/22 Praha 1

Malostranské náměsrí 36/22,P1   

IČO: 27223540     Mgr. Stanislav 

Bensch, Jiří Huml    

email:bensch.s@seznam.cz Vrata 118 000 Kč 58 000 Kč

náhradní vrata, 

odstranění starých 

nátěrů, truhlářské 

práce, zámečnické 

práce, tmelení, 

broušení, povrchová 

úprava OK 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

18

Společenství vlastníků jednotek 

domu Široká 4 č.p. 24 Praha 1

Široká 4/24,P1                               

IČO: 01769847                            

Pavel Kolman, Lýdia Stoupová   

email:kolmanpav@email.cz Vrata 246 000 Kč 98 000 Kč

náhradní vrata, 

odstranění starých 

nátěrů, truhlářské 

práce, kování, 

zámečnické práce, 

tmelení, broušení, 

zasklívání, povrchová 

úprava, dokumentace 

a závěrečná zpráva OK 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč

Popis projektu: Jedná se o dům, který byl postaven v roce 1912-13 prof. Richardem Klenkem z Vlastimilu. Původní trojkřídlá vrata do domu jsou poškozená. Ţadatel ţádá o 

finanční prostředky na dopravu, náhradní vrata, odstranění starých nátěrů, truhlářské práce, kování, zámečnické práce, tmelení, broušení, zasklívání, povrchovou úpravu a 

dokumentaci a závěrečnou zprávu. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.

Popis projektu: Jedná se o dům, který byl postaven v období renesance, barokně přestavěný kolem roku 1720, který vznikl na místě dvou gotických objektů. Původní 

dvoukřídlová vrata do domu jsou poškozená neodbornými zásahy. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na dopravu, náhradní vrata, odstranění starých nátěrů, truhlářské práce, 

zámečnické práce, tmelení, broušení, povrchovou úpravu a dokumentaci a závěrečnou zprávu. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v 

posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Společenství vlastníků jednotek v 

budově Mostecká 55 Praha

Mostecká 3/55, P1                        

IČO: 26731207     Alena Fraňková, 

Ing. Radek Kubičík                Vrata 252 368 Kč 99 000 Kč

výroba nových 

spodních křídel, 

repase proskleného 

nadsvětlíku, repase 

stávajícího kování a 

výroba chybějících 

kování a kliky, nové 

zasklení, nový nátěr, 

montáţní a zednické 

práce OK 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

20

Společenství vlastníků jednotek 

ul. Valdštejnská č.p. 150/4, Praha 1

Valdštejnská 150/4,P1                IČO: 

27217884                              Mgr. 

Vladimír Darjanin, Iva Laňová 

email:ivalanova@seznam.cz Vrata 119 000 Kč 65 000 Kč

náhradní vrata, 

odstranění starých 

nátěrů, truhlářské 

práce, kování, 

zámečnické práce, 

napouštění, tmelení, 

broušení, retuše, 

povrchová úprava OK 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Popis projektu: Jedná se o původně renesanční přestavěný vrcholně barokní dům. Vstupní dvoukřídlová vrata do domu jsou částečně poškozená. Ţadatel ţádá o finanční 

prostředky na dopravu, náhradní vrata, odstranění starých nátěrů, truhlářské práce, kování, zámečnické práce, napouštění, tmelení, broušení, retuše, závěrečnou povrchovou 

úpravu a dokumentaci a závěrečnou zprávu. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech letech.  Zdůvodnění rozhodnutí 

komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.

Popis projektu: Jedná se o dům, jehoţ první dvě patra byla postaven a v období renesance, třetí patro je dodatečně dostavěné na místě původní bohaté antiky, v období 

klasicismu prošel přestavbou. Původní dvoukřídlová vrata s nadsvětlíkem a bočními výplněmi (dřevo, sklo) jsou poškozená. Došlo k totální devastacipo povodních. Ţadatel ţádá o 

finanční prostředky na výrobu nových spodních křídel, repasi proskleného nadsvětlíku, repasi stávajícího kování a výrobu chybějících kování a kliky, nové zasklení, nový nátěr, 

montáţní a zednické práce. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt 

splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Apoštolský exarchát 

řeckokatolické církve

Haštalské náměstí 789/4,P1      IČO: 

48167553                              Ing. 

Helena Plachá, Margita Zajacová   

email:ekonom@exarchat

Oprava kamenných 

prvků - vstupní 

schodiště 129 606 Kč 100 000 Kč

očištění a 

odspárování 

schodiště, 

plombování, 

filuňkování, 

doprofilování filuňku, 

restaurování 

schodiště, očištění, 

odspárování podesty, 

restaurování podesty, 

hydofobizace, VRN OK 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč

24

Společenství vlastníků jednotek 

pro dům Újezd 41/391

Újezd 391/41,P1                            

IČO: 27611361                   Jaroslava 

Šiktancová, Dita Pacourková    

email:dita.pacourkova@volny.cz    Dveře 87 400 Kč 87 400 Kč

demontáţ dveřních 

křídel, osazení 

prozatimními dveřmi, 

demontáţ mříţí a 

skel, odstanění 

starých nátěrů, 

konstrukční zpevnění, 

broušení, tmelení, 

napuštění dřeva 

chemickým roztokem, 

osazení skleněných 

výplní, kovářská 

oprava mříţe, nátěry 

mříţe a dveří, osazení 

kování a zpětné 

osazení dveří OK 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Popis projektu: Kostel sv. Klimenta je vrcholně barokní stavba realizovaná v letech 1711-15 stavitelem Antoniem Luragem. Kostel patří do areálu Klementina a je národní kulturní 

památkou. Kamenné prvky - schodiště je v havarijním stavu - některé stupně jsou uvolněné, rozpadají se a na mnoha místech jsou velmi poškozené. Ţadatel ţádá o finanční 

prostředky na očištění a odspárování schodiště, plombování, filuňkování, doprofilování filuňku, restaurování schodiště, očištění, odspárování podesty, restaurování podesty, odvoz 

odpadového materiálu, hydofobizaci, VRN. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech letech.  Zdůvodnění rozhodnutí 

komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Společenství vlastníků jednotek 

domu

Řásnovka                            

Řásnovka 4/781, P1

IČO: 28393546

Ing. Eva Peštová

e-mail: e.pestova@seznam.cz

Kování, vrata, dveře, 

okenní mříže, 

kamenná nároží 104 052 Kč 100 000 Kč

provedení průzkumu 

druhu dřeva a 

povrchové úpravy, 

chem. odstranění 

stávající povrchové 

úpravy, dosazení a 

vyměnění chyb. a 

poškozených částí, 

vytmelení, 

vybroušení, napuštění 

a nanesení nátěru, 

očištění povrchu 

mříţí, chemické 

ošetření, nenesení 

nátěru OK 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč

Popis projektu: Jedná se o dům " U Modrého jelena", který má renesanční jádro. Byl přestavěn po roce 1688, současná podoba je klasicistní z roku 1877. Dům je dlouhodobě 

neudrţovaný, dveře jsou mechanicky poškozené. Proběhly pouze stylově nevhodné úpravy z nedávné doby SVJ.Jedná se o dvoukřídlé dveře se skleněnými výplněmi, opatřenými 

zdobenou mříţí, osazené v kamenném portále. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na demontáţ dveřních křídel, osazení prozatimními dveřmi, demontáţ mříţí a skel, odstanění 

starých nátěrů, konstrukční zpevnění, broušení, tmelení, napuštění dřeva chemickým roztokem, osazení skleněných výplní, kovářskou opravu mříţe, nátěry mříţe a dveří, osazení 

kování a zpětné osazení dveří. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v oblasti kultury v posledních třech letech.  Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.

Popis projektu: Jedná se o původní měšťanský dům U Ocáska„ cca z přelomu 14. a 15. století. Jsou zde značně poničená kamenná nároţí domu, která slouţila jako ochrana 

před fiakry, desolátní stav vchodových dveří vč. původního zámku a kování, poničená vjezdová vrata, je nutná oprava a nátěry okenních mříţí a jejich doplnění. Ţadatel ţádá o 

finanční prostředky na provedení průzkumu druhu dřeva a povrchové úpravy, chem. odstranění stávající povrchové úpravy, dosazení a vyměnění chyb. a poškozených částí, 

vytmelení, vybroušení, napuštění a nanesení nátěru, očištění povrchu mříţí, chemické ošetření, nenesení nátěru. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu 

v oblasti kultury v posledních třech letech. Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 

2014.
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Společenství vlastníků jednotek 

domu Opletalova 1964/ k.ú. Nové 

Město v Praze 1

Opletalova 17/1964, P1

IČO: 27246281

JUDr. Jaroslava Janderová

email:jaroslavajanderova@seznam.c

z

Drobné sochařské 

výzdoby fasád, 

společných prostor, 

dlažby průjezdů 300 000 Kč 100 000 Kč

oprava mezidveřního 

prostoru, 

rekonstrukce 

soklových 

profilovaných partií, 

doplnění defektů 

hladké omítky stěn, 

retuš - nové doplňky 

sádrových profilací, 

modelační retuš 

hlavní římsy, 

renovace stropu se 

štukovým zrcátkem, 

retuš omítek - 

lingrusta I. podesty, 

barevné sjednocení 

omítek, doplnění 

defektů a sejmutí 

přetěrů - stěny I. 

podesty

při manipulaci 

vypadla z 

ţádosti 

fotografie 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč

Popis projektu: Dům Opletalova 17/1964 je postaven v novorenesančním stylu podle návrhu a plánu architekta a pedagoga Jana Šuly z roku 1898 za účasti architekta a stavitele 

Alfonse Wermilllera v letech 1898- 1900. V roce 1906 byl přízemní parter ,na který je grant ţádán upraven podle architekta a stavitele Matěje Blechy. Vstupní prostor objektu, 

vápenné a sádrové omítky v tříosém průčelí uliční fasády, prostory jsou porušeny spontánním odpadáváním omítkových barev, puchýřovitými výdutěmi, plastické prvky 

odpadávají, štuková zrcátka poškozena dtto sádrové konzole. Prostor je viditelný z ulice za kovanými mříţovými dveřmi bez výplní, druhé dveře tzv. Lítačky, jsou otevřené od 

dubna do listopadu - jsou prosklené. Ţadatel ţádá o finanční prostředky na opravu mezidveřního prostoru, rekonstrukci soklových profilovaných partií, doplnění defektů hladké 

omítky stěn, retuš - nové doplňky sádrových profilací, modelační retuš hlavní římsy, renovace stropu se štukovým zrcátkem, retuš omítek - lingrusta I. podesty, barevné sjednocení 

omítek, doplnění defektů a sejmutí přetěrů - stěny I. podesty. Obdržené fin. prostředky od MČ P1: 2013 - 100.000,- Kč (GR.OKD 100.000,-) Zdůvodnění rozhodnutí komise: 

Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.
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Farní sbor ČCE U Salvátora  

Salvátorská 1,P1                           

IČO: 45701814                             

Mgr. Pavel Dvořáček, MUDr. Doc. 

Otakar Keller, Csc.   

email:salvator@evangnet.cz Kování, mříže, atp. 30 250 Kč 30 250 Kč

zhotovení tří kopií 

kalichů v šedé litině 

(zhotovení modelu 

pro odlitek, odlití 

dvoudílné kopie, 

montáţ spojovacích 

prvků, cizelování 

kopie, povrchová 

úprava, osazení kopii 

na původní místo), 

oprava tří originálních 

kalichů (očištění 

povrchu tří 

dvoudílných kalichů, 

repase funkce 

spojovacích prvku, 

kompletace kalichů, 

povrchová úprava) OK 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

CELKEM 3 333 688 Kč 1 907 650 Kč 1 440 000 Kč 1 440 000 Kč 1 440 000 Kč

Popis projektu: Evangelický chrám u Salvátora se nachází na Starém Městě a je chráněn jako kulturní památka české republiky. Byl postaven na pozemku, který koupil v roce 

1610 Jáchym Ondřej Šlik. Základní kámen ke stavbě kostela byl poloţen 27. července 1611 a hrubá stavba byla dokončena asi v roce 1612. Celkově byl kostel dokončen v roce 

1614, vysvěcen byl v říjnu téhoţ roku. Po bitvě na Bílé hoře byl konfiskován a v roce 1624 předán paulánům. Po poţáru v roce 1689 pavláni kostel obnovili, ale severní věţ asi 

neměla střechu a je moţné, ţe ji zničil další poţár v roce 1754. Dodnes se dochovala pouze jiţní věţ, vrcholně barokně upravená (úprava z 2. čtvrtiny 18. století). Od sloučení 

evangelických církví roku 1918 je kostelem staroměstského sboru Českobratrské církve evangelické. V průběhu let byl několikrát drobně opravován. V roce 2011 byla 

zrestaurovaná vstupní mříţ, na které ovšem chybí doposud dekorace - kalichy. Ţádatel ţádá o finanční prostředky na Varianta A: zhotovení tří kopií kalichů v šedé litině (zhotovení 

modelu pro odlitek, odlití dvoudílné kopie, montáţ spojovacích prvků, cizelování kopie, povrchová úprava, osazení kopii na původní místo), oprava tří originálních kalichů (očištění 

povrchu tří dvoudílných kalichů, repase funkce spojovacích prvku, kompletace kalichů, povrchová úprava). Obdržené fin. prostředky od MČ P1: Ţadatel nezískal podporu v 

oblasti kultury v posledních třech letech.  Zdůvodnění rozhodnutí komise: Projekt splňuje podmínky a záměr Grantového programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014.

14/14


		2014-04-30T17:39:41+0200




