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Přidělení finančních prostředků "Dotace na ochranu kulturního dědictví 2018"
rozpočet = 700.000,- Kč

číslo Druh památky využití prostředků

1

2

3

4

předkladatel, sídlo
jméno, e-mail

celk. náklady 
v Kč

požadovaná 
částka v Kč

Schváleno v 
Kč

SVJ domu Nový Svět 6 čp. 191
Nový Svět 6/191
118 00  Praha 1
IČ: 28497732
Jana Titlbachová
e-mail: janatitl@seznam.cz

Nápis s označením ulice, původně dvojjazyčný název 
"Neuwelt Gasse", kurentem v horní řádce a "Na novém 
světě" v dolní řádce. Jedná se o označení domu možná 
vziklé krátce po postavení domu v roce 1845.  16 000,00      16 000,00

Restaurování nápisu z označením ulice - 
odstranění vápenných přetěrů, konsolidace 
omístkové vrstvy, očištění plochy s nápisem, 
vytmelení poškozených míst, retuš, 
rekonstrukce nápisu, hydrofobizace 16 000

RNDr. Václav Kratochvíl, CSc. 
Březová 670
252 29 Dobřichovice
RČ: xxxxxxxxxxx
e-mail: vk@kozi5.cz

Dveře v přízemí budovy Kozí 916/5, Praha 1 - dům 
postaven na místě původního "Svídnického domu" 
nebo domu "U Trubačů" ve stylu novobarokním, 
vstupní dveře s bohatým dekorem, řezbou a tvarem 
vycházejícím z baroka.  112 200,00      100 000,00

Restaurování vstupních dveří - celková 
renovace, včetně kovářských, truhlářských a 
zámečnických prací, odstranění starých nátěrů, 
mykologické ošetření, demontáž, montáž 30 000

Jan Wagner
Pohořelec 139/16
118 00 Praha 1
RČ: xxxxxxxxxxx
e-mail: kuba.wag@seznam.cz

Barokní dům U Tří lilií na Pohořelci byl postaven a 
následně upraven v první čtvrtině 18. století na starších 
základech. V roce 1908 byla opravena fasáda a v roce 
1968 bylo vestavěno podkroví. Pro zadní zeď domu 
byla využita někdejší hradební zeď Strahova.  107 700,00      100 000,00

Restaurování vstupních dveří - celková 
renovace, včetně kovářských, truhlářských a 
zámečnických prací, demontáž dveří, zhotovení 
provizorních dveří, čištění kamenného rámu 
dveří, montáž kování, obnova konzervace, nátěr 50 000

Ing. Otakar Šebek, Jindřich Horel, Mgr. 
Karolína Peake
Velkopřevorské nám. 489/6
118 00 Praha 1
RČ: xxxxxxxxxxx
RČ: xxxxxxxxxxx
RČ: xxxxxxxxxxx
e-mail: karolina.peake@gmail.com

Mlýnské kolo na Čertovce u Velkopřevorského mlýna 
bylo obnoveno v r. 1992 na místě dřívějšího fuknčního 
mlýnského kola, jehož historie sahá až do doby vlády 
krále Vladislava I. ve 12. stol. Spolu s kolem horního 
Všehrdova mlýna tvoří jedinou živou připomínku 
původní rozsáhlé soustavy pražských mlýnů.  475 780,00      100 000,00

Restaurování mlýnského kola - celková 
renovace dubového kola, ocelový spojovací 
materiál, kovářské práce, předmontáž lopatek s 
ručkami a skruží, demontáž a přesun nových 
dílů nošením, pomocné lešení, montáž, nátěr 
hřídele 90 000
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Rytířský řád Křižovníků s červenou 
hvězdou
Platnéřská 191/4
110 00  Praha 1
IČ: 00408026
Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr.
e-mail: jiri.polena@krizovnici.eu

Kostel sv. Petra Na Poříčí, 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. I. etapa proběhla v roce 2017.  181 771,00      90 000,00

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

Ing. Marie Jehličková
Plavínova 4/2803
130 00 Praha 3
RČ: xxxxxxxxxxx
e-mail: mbirdiej@gmail.com

Městský dům U Modrého lva, Na Tržišti 1, je ve svém 
jádru raně-renesanční objekt, který byl pozdně 
renesančně přestavěn před rokem 1614. Dnešní vzhled 
domu včetně fasády je dán pozdně klasicistvní 
přestavbou z roku 1870 od stavitele F. Hegerleho.  96 800,00      50 000,00

Restaurování vstupních dvoukřídlích dveří a 
fasádního okna - celková renovace, včetně 
kovářských, truhlářských, klempířských a 
zámečnických prací, demontáž okna a dveří, 
zhotovení provizorních dveří, opálení, tmelení 30 000

Římskokatolická farnost u kostela sv. 
Vojtěcha Praha-Nové Město
Pštrossova 214/17
110 00 Praha 1-Nové Město
IČ: 48137456
P. Benedikt Hudema
e-mail: benedikthudema@atlas.cz

Fara u kostela sv. Vojtěcha. Kostel je písemně 
zmiňován již v roce 1318. 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 podle plánů stavitele 
Antonína Holetscha. Malířská výzdoba schodiště a sálů 
je dílem malíře Jana Hoffmanna z roku 1778, 
sochařská výzdoba schodiště je připisována sochaři I. 
F. Platzerovi.  500 699,00      100 000,00

Oprava fasády fary u kostela sv. Vojtěcha - 
demontáž a montáž lešení, oklepání omítky, 
ostřik tlakovou vodou, nahození soklu sanační 
omítkou, oprava římsy, oprava šambrán oken, 
akrylát oken, nátěr fasády vápenou barvou, 
demontáž a zpětná montáž okapových svodů, 
zámečnické prvky 50 000

Klášter Pražského Jezulátka
Karmelitská 385/9
118 00  Praha 1
IČ: 61381683
Pavel Pola
e-mail: mail@pragjesu.cz

Dveře na jižní straně rampy před kostelem Panny 
Marie Vítězné a Pražského Jezulátka vedoucí do 
areálu kláštera bosých karmelitánů, stejně jako kování, 
pocházejí s největší pravděpodobností z minulého 
století z doby rekonstrukce areálu kláštera, ve kterém 
sídlí Ministerstvo školství ČR. Kostel Panny Marie 
Vítězné má základ v pozdně renesančním luteránském 
kostele Nejsvětější Trojice, postaveném v letech 1611-
1613.  122 100,00      100 000,00

Restaurování vstupních dveří - celková 
renovace, včetně kovářských, truhlářských a 
zámečnických prací, demontáž kování, opálení, 
retuše 50 000
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žádost byla podána 28. 2. 2018, tedy po termínu uzávěrky příjmu žádostí 23. 2. 2018

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

Dům Spálená 89/15 je objektem neorenesančním z 
roku 1885. Průchod domem směrem do ulice 
Opatovická - objekt Vilímkova nakladatelství vznikly 
úpravami v letech 1928-1930 a je osazen mříží z jedné 
strany, z druhé strany vchodu nebyla původní 
historizující mříž dochována (zachovány pouze úchyty 
původní mříže).  220 800,00      98 000,00

Zhotovení kované brány na místě původní 
mříže - výroba konstrukčních prvků, vykování, 
odlití dekoraticnívh prvků díla, zhotovení patnů, 
zástrčí, systému zamykání, příprava 
spojovacích prvků díla, osazení

ve smlouvě bude ujednání o zachování 
průchodu pro veřejnost 80 000

Společenství vlastníků jednotek pro dům 
Újezd čp. 429
Újezd 36/429
110 00  Praha 1
IČ: 274527867
Vít Koldinský
e-mail: vitek@koldinsky.eu

Novobarokní nájemný dům z roku 1900 je řadovým 
třípatrovým domem, tříktraktové dispozice. Přízemí 
domu prošlo novodobou úpravou. Dům má zachované 
vstupní dveře, původní okna i veřejný interiéru domu.  166 709,00      95 000,00

Restaurování vstupních dvoukřídlých dveří - 
odstranění starých nátěrů, truhlářské a kovářské 
práce, nové nátěry, závěrečná povrchová 
úprava, výměna poškozených skel 80 000

Společenství vlastníků jednotek domu 
Jilská čp. 447 Praha 1
Jilská 447/10
110 00  Praha 1
IČ: 24147362
MUDr. Petr Průša, Ludmila Čejpová
e-mail: prusa@multiscan.cz

Původně gotický palác, přestavba kolem r. 1700 a v 
klasicismu, následně po roce 1930. Dům v Jilské ul. č. 
447 je částečně poškozen - vlhká dvorní fasáda, 
poškozená vchodová brána.  217 350,00      99 000,00

Restaurování vstupní kované brány s 
nadsvětlíkem
- celková repase zahrnující demontáž a montáž 
kované brány s nadsvětlíkem, očištění povrchu, 
opravy, výměny a doplnění oplechování 
konstrukce brány, obnova spojovacích prvků 
konstrukce, obnova funkce pantů, klapaček, 
zástrčí, kompletace mříže 70 000

Společenství vlastníků jednotek domu 
Opatovická 14 čp. 167 Praha 1
Opatovická 167/14
110 00 Praha 1
IČ: 24713520
Pavel Beneš
e-mail: benes.p@pragocongress.cz

Dům Opatovická 14/167 je klasicistního původu z 2. 
poloviny 19. století. V domě jsou dochovány původní 
konstrukce a řemeslné prvky. Jako poškozené se jeví 
pavlače, dlažba průjezdu a dvorní fasáda.  268 586,00      99 000,00

Restaurování dlažby průjezdu - násyp pod 
podlahy, bourání podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého asfaltu, 
kladení cihelné dlažby, mazanina 40 000

Společenství vlastníků jednotek domu 
Thunovská 10 čp. 178 Praha 1
Thůnovská 178/10
118 00 Praha 1
IČ: 24830381
Václav Ludvík, Jiřina Borkovkcová
e-mail:stanislav.tuma@cmail.cz

Dům Thůnovská je renesančním domem vystaveným 
na gotických sklepech, s barokními úpravami. Dům má 
poškozenou dvorní fasádu (trhliny) a poškozenou 
nepůvodní dlažbu v průjezdu domu.  106 014,00      75 000,00

Restaurování dlažby průjezdu - násyp pod 
podlahy, bourání podkladů pod dlažby nebo 
mazanin betonových nebo z litého asfaltu, 
kladení cihelné dlažby, mazanina 34 000

2 592 509,00 1 122 000,00 700 000

Společenství vlastníků jednotek domu 
Karmelitská 383/12 Praha 1
Karmelitská 383/12
118 00 Praha 1
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