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číslo
předkladatel, sídlo

jméno, e-mail
Druh památky

 celk. náklady 
v Kč 

požadovaná 
částka v K č

využití prost ředků  Schváleno v K č 

1

Českobratrská církev evangelická
Jugnmannova 22/9
110 00  Praha 1
IČ: 00445223
Mgr. Daniel Ženatý, Ing. Vladimír 
Zikmund
e-mail: vozenilkova@e-cirkev.cz

Socha mistra Jana Husa na budov ě ČCE v 
Jungmannov ě ul. od Ladislava Kofránka je 
nejspíše provedena z hořického pískovce horší 
kvality a dnes je přemodelována umělým 
kamenem.          157 832,00    100 000,00

Restaurování sochy - komplexní restaurátorský zásah, 
očištění sochy, odstranění zelené řasy, vyspravení trhlin 
ve styku s fasádou, zamezení vnikání vody do plastiky. 
Celkové barevné retuše opravených míst.Povrchová 
hydrofobizace. 80 000,00         

2

PROREALM, s.r.o.
K Dolům 901/14
143 00 Praha 4
IČ: 48109240
Ing. Jan Sedláček
e-mail: sesspo@seznam.cz

Dveře v přízemí budovy Michalská 429/1, P1 - 
jedná se o původní gotický, barokně přestavěný 
dům. Dnešní vzhled je klasicistní, z let 1833-41. 
Dvoupatrový dům na nepravidelné pětiboké 
parcele. V současné době zde sídlí Muzeum 
hygieny.          126 155,00    100 000,00

Restaurování vstupních dvouk řídlých vrat - celková 
renovace, včetně kovářských a zámečnických prací, 
zednické zapravení, demontáž, oprav vnitřní výmalby a 
nátěru fasády po zapravení opravených dveří.

PROJEKT VYŘAZEN Z DŮVODU FORMÁLNÍHO 
POCHYBENÍ 0,00

3

Společenství vlastník ů jednotek U 
zlatého hroznu
Nový Sv ět 78/5
110 00 Praha 1
IČ: 00530204
Ing. Jana Reichová
e-mail: galerienovysvet@gmail.com

Nárožní dvoupatrový dům na nepravidelné parcele 
vznikl po roce 1694. Z této doby si také uchoval 
svůj převážně raně barokní vzhled. Objekt má 
dominantní nárožní polohu a zajímavou barokní 
fasádu. Dveře objektu Kapucínská 4 jsou 
poškozené zejména v oblasti původního 
zadlabacího zámku, křídla jsou svěšená a 
zkřížená.          235 103,00    100 000,00

Restaurování vstupních dvouk řídlých vrat - celková 
renovace, včetně kovářských a zámečnických prací, 
demontáž dveří, zhotovení repliky dub masiv, čištění 
kamenného rámu dveří, montáž kování, doprava je 
neuznatelný náklad 80 000,00         

4

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

Kostel sv. Karla Boromejského je sálová pozdně 
gotická stavba z let 1851-1855, která je součástí 
komplexu nemocnice. Socha řská výzdoba na 
fasád ě a v brán ě kostela  je podstatnou součástí 
průčelí.          474 602,00    100 000,00

Restaurování sochy sv. Šebestina, sv. Rocha a sv. 
Josefa - celková renovace, odsolení a modelování 
poškozených částí, retuší, hydrofobizace, doprava je 
neuznatelný náklad 50 000,00         

5

Ing. Marie Jehli čková
Plavínová 2803/4
130 00 Praha 3
RČ: 545113/0927
e-mail: mbirdiej@gmail.com

Dům "U modrého lva"  - Tržišt ě 372/1 se nachází 
na Malé Straně. Jedná se o renesanční objekt, 
který byl přestavěn před rokem 1614. Dnešní 
vzhled domu včetně fasády je dán pozdně 
klasicistní přestavbou z roku 1876 od stavaře F. 
Heberleho. Dlažba uvnit ř, podesty schodiš ťě a 
vstupní haly.          499 923,00    100 000,00

Rekonstrukce dlažby ve vchodové hale, dlažby a 
podesty schodišt ě - celková renovace včetně vyrovnání 
podkladu, penetrace, dodávek z kamene, úpravy hran 
desek, kamenného soklu, penetrace, vápenné malby. 0,00

Přidělení finan čních prost ředků pro "Dota ční program na ochranu kulturního d ědictví  2017"

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017
1



Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ17_0398 ze dne 04.04.2017

6

Římskokatolická farnost u kostela 
Matky Boží p řed Týnem Praha - 
Staré Město
Celetná 601/5
110 00 Praha 1-Nové M ěsto
IČ: 45251703
Mgr. Vladimír Kelnar
e-mail: dkc@cmail.cz

Vstupní vrata č. p. 601 Týnské fary. V místě fary 
stával špitál připomínaný již r. 1135. Fara 
postavena nejpozději kolem r. 1365. Prošla mnoha 
stavebními úpravami. Barokní přestavba v 17. - 18. 
století. V průjezdu klenby z 18. století.          102 810,00    95 000,00

Restaurování vjezdových vrat - celková renovace, 
včetně kovářských a zámečnických prací, repase kování, 
repase rámu vrat, sejmutí staré a nová povrchová 
úprava, ošetření proti škůdcům, doprava je neuznatelný 
náklad 80 000,00         

7

Ji řina Mayová
Mikulandská 10/119
110 00  Praha 1
DIČ: CZ366004071
Ing. Alena Campodonico Trollerová
e-mail:alenacampo@centrum.cz

Dlažba v pr ůjezdu domu , kamenné podesty, 
schody, otluky, poškození spár  v domě, který 
zasahuje historií až do doby založení Nového 
Města, tehdy se ulice jmenovala Stará pasířská. 
Jsou dochovány četné zápisy o vlastnictví, např. 
dům vlastnil nejvyšší vrátný krále Václava z 
Valdštejna. V 16. století vlastnila dům rodina 
Vratislavů z Mitrovic. Velká přestavba domu 
proběhla podle plánů architekta Pávička v letech 
1813-1815.          114 000,00    50 000,00

Restaurování dlažby a kamenných ko čárových 
nájezdů v průjezdu domu - celková renovace včetně 
odstranění nánosu prachové krusty, jemné broušenín 
povrchů, odstranění spár mezi kameny, zpevnění 
kamene, doplnění chybějících míst, znovuvypsárování, 
hydrofobizace 0,00

8

Rytířský řád Křižovník ů s červenou 
hvězdou
Platné řská 191/4
110 00  Praha 1
IČ: 00408026
Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr.
e-mail: jiri.polena@krizovnici.eu

Kostel sv. Petra Na Po říčí, Biskupská ul., byl 
původně románskou bazilikou, přestavovaný a 
opravovaný v několika etapách. Na přelomu 14. a 
15. století vystavěn presbytář, provedeny výměny 
poškozených kružeb, v letech 1680-1703 a 1760 
následovala barokizace objektu a v letech 1876-
1885 regotizace podle návrhu Josefa Mockera. 
Etapovitá restaurátorská obnova soklu , na 
jehož vzhledu se projevila jak necitlivá péče  
minulosti, tak povětrnostní vlivy.           210 000,00    100 000,00

Restaurování soklu z řádkového kamenitého zdiva - 
celková renovace včetně čištění, omytí, odstranění 
dožilých vysprávek, tmelení defektů umělým kamenem, 
oprava omítek, barevná retuš a hydrofobizace. 80 000,00         

9

Společenství vlastník ů jednotek 
domu Spálená 89, Praha 1
Spálená 89/15
110 00  Praha 1
IČ: 28367898
Pavel Beneš
e-mail: benes.m@pragocongress.cz

Masivní dvouk řídlá kovaná m říž s nadsv ětlíkem 
je původní a pochází z doby výstavby domu a 
sousedního objektu Vilímkova knihkupectví. Křídla 
mříže jsou zavěšeny na pantech na ocelovém 
rámu, vsazeném do zdiva. Obdobně je řešen i 
nadsvětlík mříže.           171 925,00    95 000,00

Rekonstrukce m říže - celková repase zahrnující 
demontáž a montáž mříze, očištění povrchu, kompletaci 
mříže, povrchové úpravy, opravy a doplňky, doprava je 
neuznatelný náklad 80 000,00         

10

Společenství vlastník ů jednotek ul. 
Ve Smečkách 1569/25 Praha 1
Ve Smečkách 1569/25
110 00  Praha 1
IČ: 27165949
Jana Sojková, Stanislav Mathaus
e-mail: annigep@seznam.cz

Původní dvouk řídlé historizující dve ře z 
měkkého dřeva z doby výstavby domu, vrchní část 
dveří je korunována ozdobnou kartuší, prostřední 
část ozdobnou zasklenou mříží, dolní část 
olištovanou kazetou s okopnicí.          146 000,00    72 000,00

Restaurování vstupních dvouk řídlých dve ří - 
odstranění starých nátěrů, truhlářské práce, repase a 
doplnění kování, broušení a tmelení, závěrečná 
povrchová úprava, zasklívání a ostatní materiál, doprava 
je neuznatelný náklad 60 000,00         

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017
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Společenství vlastník ů Bílkova 
869/12, Praha 1
Bílkova 869/12
110 00  Praha 1
IČ: 27125467
Martin Slanina, Giuseppe Bubani
e-mail: martin@faama.cz

Původní dvouk řídlé vstupní dve ře s 
proskleným nadsv ětlíkem  jsou secesní z 
měkkého dřeva. V horní polovině jsou zaskleny 
fazetovým sklem, dolní část každého křídla je 
tvořena 2 profilovými kazetami. V zaskleném 
nadsvětlíku je na fazetových sklech zachován 
letopočet 1912.            82 000,00    51 000,00

Restaurování vstupních dvouk řídlých dve ří - 
odstranění starých nátěrů, truhlářské práce, broušení a 
tmelení, závěrečná povrchová úprava, výměna 
poškozených skel, náhradní dveře, doprava je 
neuznatelný náklad 30 000,00         

12

Společenství vlastník ů jednotek 
domu Elišky Krásnohorské 12 
čp.1021 Praha 1
Elišky Krásnohorské 1021/12
110 00  Praha 1
IČ: 28206126 
Jana Skuhrová, Michal Pešek
e-mail: pesek@wacom-mar.cz

Vstupní kovaná m říž v kubistickém slohu je 
zhotovena jako trojkřídlá se středním průchozím 
uzamykatelným křídlem a bočními křídly. Boční 
křídla mohou být rozevíravé nebo pevné. 
Vchodová mříž pochází z doby výstavby domu ve 
20. letech 20. století. Vstupní mříž i ostatní kované 
prvky veřejného interiéru domu jsou jednotného 
charakteru v kubistickém slohu.            97 175,00    62 000,00

Restaurování vstupní kované m říže
- celková repase zahrnující demontáž a montáž mříze, 
očištění povrchu, kompletaci mříže, povrchové úpravy, 
opravy a doplňky, doprava je neuznatelný náklad 40 000,00         

13

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

Obnova litinového plotu p ři faře kostela sv. 
Vojtěcha. Kostel je písemně zmiňován již v roce 
1318. Původně gotický dvojlodní chrám prošel 
barokní úpravou v letech 1671-93. V 19.stol. byl 
částečně regotizován. Farní budova je poprvé 
zmiňována v r. 1367 a patří k nejvýznamnějším 
dochovaným barokně-klasicistním měšťanským 
interiérům na území Prahy. Její součastný 
architektonický tvar pochází z druhé pol. 18. století 
a provedl ho stavitel J. J. Wirch.          109 305,00    100 000,00

Oprava kovaného oplocení  - demontáž a montáž, 
výroba nových plotových prvků, vyrovnání prohnutého 
oplocení, očištění od koroze a oloupané barvy, nátěr 
kovaného oplocení, doprava je neuznatelný náklad 80 000,00         

14

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

Původní vchodové dve ře do domu z roku 1887 
jsou v neudržovaném stavu, nebyly odborně 
opraveny, pouze natřeny. 100 000,00

Restaurování vchodových dve ří ?

PROJEKT VYŘAZEN Z DŮVODU FORMÁLNÍHO 
POCHYBENÍ 0,00

2 526 830,00 1 225 000,00    660 000,00    CELKEM

zpracovala Linda Klečková 21. 3. 2017
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