
Příloha k usnesení Zastupitelstva M Č Praha 1 č. UZ15_0070 ze dne 22.04.2015

číslo
předkladatel, sídlo

jméno, e-mail
Druh památky

 celk. náklady 
v Kč 

požadovaná 
částka v K č

využití prost ředků Schválená částka v K č

1

Spole čenství vlastník ů jednotek v 
budov ě Újezd 427-Praha
Újezd 427/28
118 00  Praha 1
IČ: 26771411
Ing. Libor Škoda, Miluše Kopecká
e-mail: skoda@fjfi.cvut.cz

Prosklené dvouk řídlé dve ře s 
nadsvětlíkem jsou součástí veřejné 
spojovací trasy mezi ulicí Újezd, 
třemi obytnými domy, nebytovým 
prostorem MČP1 a Atelierem Josefa 
Sudka; pocházejí z roku 1897.     124 000,00    100 000,00

Oprava p ůvodních prosklených 
dvouk řídlých dve ří
- demontáž kovových prvků, vyjmutí 
skel a dosazení nových, odstranění 
nátěrů, doplnění chybějících částí, nová 
povrchová úprava, zpevnění rámové 
konstrukce 80 000,00

2

Sbor pro obnovu pomníku Hrdin ům od 
Zborova
Újezd 450/40
118 00 Praha1
IČ: 22830570
Ing. Vladimír Prchlík, CSc.
e-mail: 

Replika pomníku plk. Josefa Ji řího 
Švece pro náměstí Pohořelec. 0,00

3

JUDr. Ivan Procházka, 
JUDr. Miroslava Procházková
Mostecká 52/6
118 00 Praha 1
RČ: 460513/160, 515217/308 
e-mail: modrabota@centrum.cz

Dům na gotických základech, 
barokně přestavěný. Historicky 
cenná klasicistní špaletová okna 
ve 2. a 3. NP.     184 100,00    100 000,00

Repase historicky cenných oken do 
ulice Mostecká
- demontáž a montáž jednotlivých oken, 
oprava poškozených dřevěných částí, 
zatmelení poškozených míst, 
povrchová úprava, nové zasklení 0,00

4

Spole čenství vlastník ů jednotek 
Platné řská 87/7
Platné řská 87/7
110 00 Praha 1
IČ: 28490819
Alessandro Grosso
e-mail: grosso@imonoconsul.cz

Secesní kovové zábradlí na 
hlavním schodišti bytového domu.     226 175,00    100 000,00

Repase secesního kovového zábradlí
- odstranění novodobých nátěrů a nová 
povrchová úprava, doplnění chybějících 
kovaných prvků, repase madla a 
mosazných částí 0,00

Přidělení finan čních prost ředků - "Granty na ochranu kulturního d ědictví  2015"
rozpočet = 1.500.000 Kč

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková 1. 4. 2015
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Martin Lubas
Újezd 402/33
118 00 Praha 1
IČ: 87457512
e-mail: martin.lubas@gmail.com

Nájemní dům "U černého orla" 
postavený v neorenesančním stylu v 
letech 1892-1893, klenba vestibulu je 
pokryta malbou grotesek, vchodobé 
dvouk řídlé dve ře v historizujícím 
stylu s bohat ě řezbovanými 
výpln ěmi, pobité zdobnými h řeby.     138 000,00    69 000,00

Restaurování vchodových dve ří
- demontáž a montáž, povrchová 
úprava, vyspravení a doplnění 
poškozených částí, oprava kování a 
zástrčí 60 000,00

6

Spole čenství vlastník ů jednotek Široká 
65/14, Praha 1
Široká 65/14
110 00 Praha 1
IČ: 27179125
Ing. Maxmilián Presser, Zdeněk 
Procházka
e-mail: max.presser@seznam.cz

Dům se nachází v lokalitě starého 
židovského města Josefova. Mříž do 
sklepních prostor domu , která byla 
v minulosti necitlivě osazena, je 
viditelná z dvorních prostorů domu, 
kde má sídlo Společnost Franze 
Kafky, pořádající kulturní programy 
navštěvované veřejností.       35 500,00    35 500,00

Mříž do sklepních prostor domu
- demontáž staré mříže, zhotovení 
nové, která koresponduje s původní 
secesní mozaikovou plochou   0,00

7

Kongregace Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského
Šporkova 321/12
110 00 Praha 1
IČ: 00530204
SM. Bohuslava Marie Kubačáková
e-mail: vedeni@boromejky.cz

Kostel sv. Karla Boromejského je 
sálová pozdně gotická stavba z let 
1851-1855, která je součástí 
komplexu nemocnice. V plášti 
kostela je celkem 5 vitrážových 
oken . V předchozích čtyřech letech 
bylo opraveno vždy jedno okno, 
zbývá poslední v průčelí kostela.     249 200,00    100 000,00

Rekonstrukce vitrážového okna
- kompletní restaurování vitráží včetně 
přeložení do nového olověného profilu, 
doplnění prasklých tabulek, zámečnická 
úprava konstrukce, demontáž vnitřního 
předsklení 80 000,00

8

Spole čenství Hroznová 2
Hroznová 2/499
118 00 Praha 1
IČ: 29015499  
Ludmila Nováková, Jaroslava Polívková
e-mail: artKlee@centrum.cz

Dům "U zlatého hroznu" je 
renesanční dům rozšířený v baroku. 
Vchodová vrata  do domu jsou 
autentickým dokladem dobového 
stavitelství. Kulturní nemovitá 
památka.     105 000,00    80 000,00

Restaurování vchodových vrat
- montáž a demontáž, povrchová 
úprava, opravy poškozených částí, 
tmelení, broušení 80 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková 1. 4. 2015
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Spole čenství vlastník ů jednotek ul. 
Pařížská čp. 203/19 Praha 1
Pařížská 203/19
110 00  Praha 1
IČ: 27375757 
Eva Zábranská, Zbyněk Marvan
e-mail: evazabr@seznam.cz

Dům je kulturní nemovitou památkou, 
postavený v roce 1905-1906, patří 
mezi kvalitní asanační výstavbu 
Josefova. Jedná se o nárožní objekt 
s původními vchodovými dve řmi .     106 000,00    80 000,00

Rekonstrukce p ůvodních 
dvouk řídlých vchodových dve ří s 
proskleným lunetovým nadsv ětlíkem
- montáž a demontáž, povrchová 
úprava, nové okopy, repase kování 80 000,00

10

Spole čenství vlastník ů jednotek Bílkova 
čp. 868/10 Praha 1
Bílkova 868/1
110 00  Praha 1
IČ: 27156508  
Ondřej Zach, JUDr. Jiřina Fronková
e-mail: ondrej.zach@hbo.eu 

Původní dvouk řídlé vchodové 
dveře umístěné v nárožním objektu z 
počátku 20. století. Dům je postupně 
opravován se snahou o vytvoření 
jednotného charakteru domu.       77 000,00    55 000,00

Rekonstrukce p ůvodních 
dvouk řídlých vchodových dve ří
- montáž a demontáž dveří, kování a 
skel, povrchová úprava 55 000,00

11

Hartigovský palác s.r.o.
Thunovská 183/18
118 00 Praha 1
IČ: 03081320
Tomislav Procházka
e-mail: petra.sefrankova@seznam.cz

Původní "Šelnberský" dům z přelomu 
14. a 15. století; roku 1420 během 
bojů vypálen a zničen; v roce 1485 
obnoven novým majitelem, součástí 
je zahrada s kašnou . V současné 
době zde sídlí Český červený kříž.     207 000,00    100 000,00

Rekonstrukce kašny v zahrad ě

- restaurátorské práce, zpevnění, 
povrchové ošetření, doplnění 
chybějících částí 20 000,00

12

Rytířský řád Křižovník ů s červenou 
hvězdou
Platné řská 191/4
IČ: 00408026
Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr.
e-mail: eva.kabatova@krizovnici.eu

Kostel sv. Petra v ulici Biskupská 
byl původně románskou bazilikou, 
během minulých století přestavovaný 
a opravovaný. Památka byla výrazně 
poškozena při povodních v roce 
2002 a 2013. Postupně se provádějí 
opravy  okenních otvorů, vitráží, 
kamen.kružeb a ostění a vstupního 
portálu .     209 850,00    100 000,00

Restaurování kamenných portál ů a 
dřevěných vrat
- portály - očištění, tmelení, spárování, 
zhotovení kamenných prvků soklu
- dveře - konzervační práce, ochranné 
nátěry kovových prvků 100 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková 1. 4. 2015
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Spole čenství vlastník ů jednotek 
Karmelitská 270/30 Praha 1 - U Klí čů
Karmelitská 270/30 
118 00 Praha 1
IČ: 27205622  
Jindřiška Heřmanová, Ing. Jaroslav Hadač
e-mail: jinher@post.cz

Restarování p ůvodních vstupních 
dveří do obytného domu s 
kubistickými prvky z roku 1913. Dům 
stojí na turisticky exponovaném 
místě, na okraji Královské cesty.     128 600,00    100 000,00

Restaurování vchodových dve ří s 
proskleným nadsv ětlíkem
- montáž a demontáž, pasířská oprava 
kování a zástrčí, povrchová úprava 
dveří, opravy uvolněných kazet a 
skleněných výplní 80 000,00

14

Spole čenství vlastník ů jednotek domu 
Karmelitská 12 čp. 383, Praha 1
Karmelitská 383/12 
118 00 Praha 1
IČ: 24697320 
Karla Mališová, Dita Pacourková
e-mail: karla.malisova@msmt.cz

Dům "U bílého preclíku" je barokně 
přestavěný renesanční objekt. 
Dvouk řídlá d řevěná vrata  vedou do 
průjezdu domu.       99 000,00    80 000,00

Restaurování vchodových vrat
- demontáž kovových prvků, odstranění 
neodborných oprav, povrchová úprava 
dřeva, mosazný okopový plech 80 000,00

15

Spole čenství vlastník ů jednotek domu 
Vodi čkova 9 čp. 730 Praha 1
Vodi čkova 730/9
110 00 Praha 1
IČ: 01743597  
Ing. Richard Bejlek
e-mail: prague@ceeresearch.com

Domovní dve ře nejsou původní. 
Původní byly odcizeny kolem roku 
1975.     308 617,00    100 000,00

Výroba vstupních dve ří a 
prosklených st ěn
- výroba z dubového masívu včetně 
povrchové úpravy, prosklení izolačním 
dvojsklem, nové kotvení 90 000,00

16

Římskokatolická farnost u kostela sv. 
Vojtěcha Praha-Nové M ěsto
Pštrossova 214/17
110 00 Praha 1-Nové M ěsto
IČ: 48137456
P.Ryszard Wojciechowski
e-mail: micpraha@seznam.cz

Fara u kostela sv. Vojtěcha je 
pozdně barokní budova vystavěná 
před rokem 1768. Z původní gotické 
fary zbyly sklepy a přízemní prostory. 
Jednotlivé fasády jsou dokladem 
různých stavebních a vývojových 
etap včetně dochovaných okenních 
a dřevěných výplní vsazených do 
kamenných štukových ost ění.     151 000,00    100 000,00

Obnova vstupního portálu a 
vstupních dve ří, ostění kolem oken a 
mříží na objektu fary u kostela sv. 
Vojtěcha
- okna - montáže a demontáže, 
doplnění chybějících prvků, nátěr 
grafitovou barvou, drobné štafířské 
práce, oprava špalet a šambrán
- portál - demontáž včetně prahu, 
odstranění poškozených vrstev a 
doplnění, zpevnění, hydroizolace 75 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková 1. 4. 2015
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Spole čenství vlastník ů jednotek pro 
budovu čp. 24 a 25 v Tomášské ulici č. 
8 a 6 v Praze 1
Tomášská č. 24/8
118 00 Praha 1
IČ: 27897401 
PaedDr. Iva Bánská, CSc., Robert Holmes
e-mail: iva@banska.cz

Dva renesanční domy spojené při 
pozdně barokní přestavbě. Ve dvorní 
fasádě zbytky vrcholně barokních 
fasád, v obou křídlech barokní 
schodišt ě.     350 000,00    100 000,00

Nahrazení dvorního nep ůvodního 
dřevěného schodišt ě kamenným s 
barokním profilem a dopln ění madly
- demontáž dřevěných schodů, osazení 
kamenných schodů a kamenných 
madel včetně povrchové úpravy 0,00

18

Jiřina Mayová
Mikuladská 10/119
Praha 1
RČ: 366004/071
Ing. Alena Campodonico Trollerová
e-mail: alenacampo@centrum.cz

Dům zasahuje do doby založení 
Nového Města, jsou dochované 
četné zápisy o vlastnictví, velká 
přestavba proběhla v letech 1813-
1815. Jeden z nejvýznamnějších 
klasicistních objektů pražského 
historického jádra s neporušenou 
dispozicí. Původní vitráže, 
klasicistní vstupní vrata a 
kamenný listový portál.     167 000,00    100 000,00

Oprava p ůvodní vitráže, p ůvodních 
klasicistních vstupních vrat, 
kamenného lištového portálu a 
opukové podesty
- odborné sochařské, kamenické a 
umělecké práce 20 000,00

19

Jana Bémová
Dagmar Cincibuchová
Magdalena Čechová
Tržišt ě 371/3
118 00  Praha 1
RČ: 405426/116, 366008/001, 465611/024
e-mail: jbemova@centrum.cz

Dům "U zelené m říže",  někdejší 
sladovna, přestavěná na obytný dům 
pozdně renesančně kolem roku 
1593, byl částečně klasicistně 
upraven. 3. patro nadestavěno až v 
roce 1912.     538 206,00    100 000,00

Oprava omítky, kamenných 
pískovcových portál ů a kamenných 
stup ňů schodnic
- klempířské, truhlářské, zámečnické 
práce, prorážení otvorů
- konstrukce z přírodního kamene 50 000,00

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková 1. 4. 2015
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Spole čenství vlastník ů jednotek domu 
Týnská uli čka 10 čp. 611 Praha 1
Týnská uli čka 10/611
110 00 Praha 1
IČ: 27654826
PhDr. Filip Suchomel, PhD., Ing. Martin 
Kubík
e-mail: filip.suchomel@volny.cz

Dům přestavěn do barokně-
klasicistní podoby v letech 1777- 
1789. Horní část portálu tvo ří 
prolamovaná římsa s volutami 
chráněná měděným plechem. Pod ní 
je malovaný černý štít - znak se třemi 
bílými pštrosími pery. Ostění portálu 
tvoří hranolovité stojky s obloukem a 
vystouplým klenákem. Ve spodní 
části vjezdu jsou osazené a 
mechanicky poškozené kamenné 
odrazníky.     149 000,00    100 000,00

Vstupní portál domu
- čistění, odsolování, čištění odrazníků, 
zpevnění, doplnění štukem, injektáž, 
fasádní nátěr, hydrofobizace, stavba a 
pronájem lešení 100 000,00

21

Spole čenství vlastník ů jednotek domu 
"U Jezulátka", Karmelitská 15 čp. 381 
Praha 1
Karmelitská 15/381
118 00 Praha 1
IČ: 27911811
Ing. Jiří Kolařík
e-mail: kolarik@mze.cz

Původně gotický dům z roku 1581, v 
roce 1821 klasicistně přebudován s 
dlážděným dvorem. Památkově 
chráněný obytný dům.       50 000,00    50 000,00

Oprava zábradlí na pavla či ve 3. 
patře domu
- pískování, opravy, pasivace materiálu, 
doplnění chybějících částí, nátěry, 
grafitový nátěr, oprava izolací a 
skrytých závad u konzol, montáž a 
demontáž provizorního zábradlí, 
utěsnění povrchu 0,00

22

Spole čenství vlastník ů jednotek domu 
Masná 19 čp. 697
Masná 697/19
110 00 Praha 1
IČ: 24849626
Renáta Šandová, Mirka Kalivodová
e-mail: radka.sandova@volny.cz

Dům z roku 1887 je v neudržovaném 
stavu, průchod do domu je ponížen a 
vyzdoben, teracco dlažba.     261 279,00    100 000,00

Oprava omítek pr ůjezdu, štukové 
výzdoby a teracové podlahy
- úpravy povrchu, opravy a broušení 
teracové podlahy, malby 0,00

23

Spole čenství vlastník ů jednotek 
Ostrovní 1707/14 Praha 1
Ostrovní 1707/14
110 00  Praha 1
IČ: 27163849
Tomáš Hora, Vladimíra Prunerová 
Velasová
e-mail: blucnsky@volny.cz

Kulturní památka zapsaná v 
Ústředním seznamu kulturních 
památek, hodnotná fasáda, 
neorenesanční nájemní dům s 
malířskou výzdobou pr ůčelí domu 
od Mikoláše Alše provedenou 
Josefem Bosáčkem, dům postaven v 
roce 1890.     109 127,00    100 000,00

Restaurování sgrafit 1NP a 
koncových obraz ů - vojenská 
kantýna polodlouhý výjev
- štukatérské a restaurátorské práce 
figurálního sgrafita 1NP, 2 NP
- klempířské práce - oplechování 
kordónové římsy, oplechování 
parapetní římsy a oplechování parapetů 100 000,00

3 973 654,00 1 949 500,00 1 150 000,00Celkem 

zpracovala Radka Jiříková, Linda Klečková 1. 4. 2015
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