
Příloha k usnesení Zastupitelstva M Č Praha 1 č. UZ16_0251 ze dne 12.04 2016

číslo
předkladatel, sídlo

jméno, e-mail
Druh památky

 celk. náklady 
v Kč 

požadovaná 
částka v K č

využití prost ředků
schválená částka 

v Kč

1

Apoštolská nunciatura
Voršilská 12
110 00  Praha 1
IČ: =
J. E. Mons. Giuseppe Leanza
e-mail: nunpraga@nunciatura.cz

Kamenný vstupní portál tzv. 
Waltrova (Dietrichštějnského) paláce 
ve Voršilské ulici, který je 
neobarokní, je postavený na 
základech staršího domu 
dokončeného v roce 1891. Autory 
štukové a sochařské výzdoby jsou 
Celda Klouček a Josef Kastner.     532 483,00    100 000,00

Restaurování kamenného vstupního 
portálu s atlanty a balkónem - 
komplexní restaurátorský zásah, 
eliminace solí, vedlejší opatření pro 
dlouhodobou stabilizaci 51 000,00

2

SVJ pro d ům Masarykovo náb řeží 12
Masarykovo náb řeží 12
110 00 Praha1
IČ: 24231941
Jaroslava Winterová
e-mail: winterova.s@seznam.cz

Kovové dvouk řídlé ocelové 
vchodové dve ře s nadsv ětlíkem , 
hodnotný prvek svědčící o 
uměleckém řemesle zámečnictví a 
kovářství konce 19. století. Křídla jsou 
opatřena plechovou výplní s 
ozdobnými prvky, zaskleny a opatřeny 
kovanými mříženi s použitím 
historizujících prvků pozdního baroka.     138 000,00    100 000,00

Restaurování vstupních dvouk řídlých 
dveří - celková renovace, včetně 
kovářských a zámečnických prací 51 000,00

3

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. Socha řská 
výzdoba na fasád ě a v brán ě 
kostela  je podstatnou součástí 
průčelí.     375 694,00    100 000,00

Restaurování sochy sv. Šebestina, sv. 
Rocha, sv. Josefa, sv. Karla 
Boromejského - celková renovace, 
odsolení a modelování poškozených 
částí, retuší, hydrofobizace 81 000,00

4

Ambasciata d´Italia
Nerudova 20
118 00 Praha 1
IČ: 00466549
Aldo Amati
e-mail: kamila.halova@esteri.it

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny 
Marie v Karlov ě ulici byla postavena 
koncem 16. století italskými staviteli. 
Barokní vstupní dvouk řídlé 
deskové dve ře jsou na líci 
oplechované, osazené do kamenného 
ostění. Vstupní m říž. Vše zdobené 
rozetami, hřeby, madly a klikou.     185 820,00    100 000,00

Restaurování vstupní m říže a 
barokních vstupních dvouk řídlých 
deskových dve ří - celková renovace 
včetně pozinkování, pozlacení křížku, 
opískování, povrchových nátěrů. 51 000,00

Přidělení finan čních prost ředků "Dota ční program na ochranu kulturního d ědictví  2016"
rozpočet = 1.000.000 Kč

zpracovala Linda Klečková 22.3.2016
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5

Společenství 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" nebo též "U 
Textorů" je památka UNESCO, jedná 
se o barokně přestavěný renesanční 
objekt. V roce 1678 přestavuje dům 
stavitel Andreas Lerch, který nechal 
na domě umístit domovní znamení 
A.S.L. 1678 a preclík s korunkou  s 
nápisem, jedná se o iniciály majitele 
domu a jeho ženy Sofie.       24 600,00    23 000,00

Restaurování domovního znamení  - 
celková renovace včetně vyčištění, 
penetrace, sjednocovací retuše, nové 
sanační omítky a nátěru 23 000,00

6

Společenství 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.       37 000,00    37 000,00

Mříž do sklepních prostor domu - 
demontáž staré mříže, zhotovení nové, 
která koresponduje s původní secesní 
mozaikovou plochou   26 000,00

7

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

Nejstarší zmínky o stavbě fary u 
kostela sv. Petra Na Po říčí v ul. 
Biskupská 1137/13  jsou ze 14. 
století. Fara byla barokně a 
klasicistně přestavěna r. 1884 a v 
roce 1893 zcela nahrazena 
novostavbou ve stylu české 
neorenesance. Jednou z dominant 
uliční fasády fary je vstupní portál s 
kamennými architektonickými 
prvky a balkónem.     210 000,00    100 000,00

Restaurování kamenného vstupního 
portálu s balkónem - celková renovace 
včetně odstranění biologického depozitu, 
výroba, výsek a osazení kamenný 
vložek, tmelení, lokální barevná retuš, 
hydrofobizace 85 000,00

zpracovala Linda Klečková 22.3.2016
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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. 
Malířský obraz sv ětice v kasulovém 
štukovém rámu  na jižní fasádě domu 
se původní výjev nedochoval.     176 893,00    88 000,00

Rekonstrukce motivu technikou 
nást ěnné malby -  zhotovení malířsky 
volné kopie technikou al fresco včetně 
rozkresby, omítkového souvrství, malby, 
povrchové fixáže, osazení, tmelení 88 000,00

9

Dita Klosová
Strahovská 203
118 00  Praha 1
RČ: 715722/0114
e-mail: dita.klosova@centrum.cz

Mříže ve výplních vn ějších otvor ů 
jsou nedílnou součástí kulturní 
památky jednopatrového domu 
přistaveného ke gotické hradební zdi 
(Hladové zdi). Dům byl dostaven v 17. 
století v souvislosti s přestavbou 
gotického opevnění a výstavbou 
nového barokního.       93 887,00    93 887,00

Rekonstrukce m říží ve výplních 
vnějších otvor ů - celková repase 8 
mřížích ve výplních včetně 
zámečnických a kovářských výrobků 31 000,00

10

Společenství vlastník ů jednotek ul. 
Valdštejnská č.p. 150/4, Praha 1
Valdštejnská 150/4
118 00  Praha 1
IČ: 27217884
Iva Laňová, Ján Bačkovský
e-mail: iva.lanova@seznam.cz

Původní vstupní jednok řídlé 
dřevěné dve ře s nadsv ětlíkem  na 
hlavním dvoře domu. Dveře jsou 
sesedlé stářím, oštípané, několik 
nepůvodních nátěrů, částečně 
poškozené kování.       63 000,00    35 000,00

Restaurování vstupních jednok řídlých 
dveří ze dvora domu
- odstranění starých nátěrů, truhlářské 
práce, napuštění a povrchová úprava, 
zámečnické práce 21 000,00

11

Společenství vlastník ů jednotek ul. U 
Půjčovny čp. 953 Praha 1
U Půjčovny 953/4 
110 00  Praha 1
IČ: 27258696
Mgr. Tomáš Václavík, Mgr. Iva Frelová
e-mail: svj.upujcovny4@gmail.com

Dvouk řídlé kazetové kyvné dve ře 
se segmentovým nadsv ětlíkem  jsou 
osazeny do dřevěné ploché rámové 
zárubně. Nacházejí se v průjezdu 
domu vedoucího do dvora domu.       95 000,00    75 000,00

Restaurování dvouk řídlých líta ček v 
průjezdu domu
- odstranění starých nátěrů, doplnění 
chybějících závlačí, truhlářské práce, 
napuštění a povrchová úprava, přesklení 26 000,00

zpracovala Linda Klečková 22.3.2016
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Společenství vlastník ů jednotek ul. 
Pařížská čp. 203/19 Praha 1
Pařížská 203/19
110 00  Praha 1
IČ: 27375757 
Eva Zábranská, Mgr. Šárka Pokorná
e-mail: evazabr@seznam.cz

Původní vstupní kovaná m říž do 
domu umístěná před vchodovými 
dveřmi. Soubor vchodové mříže a 
vstupních dvoukřídlých dveří vytváří 
unikátní celek navazující na 
historizující vestibul domu. Mříž je 
částečně poškozena a má nefunkční 
závlačku a zámek.     161 345,00    80 000,00

Restaurování vstupní kované m říže
- stratigrafie, restaurování, pískování, 
šopování zinkem, nová povrchová 
úprava, montáž a demontáž 41 000,00

13

SVJ Tržišt ě 11 čp. 367 Praha 1
Tržišt ě 367/11
118 00  Praha 1
IČ: 01560859
MgA. Michaela Koliandrová
e-mail: 
michaela.koliandrova@ceskatelevize.cz

Původní vchodová vrata do domu 
pocházejí z 19. století a jsou osazená 
do kamenného portálu. Dveře jsou 
natřeny několika vrstvami 
nepůvodních nátěrů místně 
degradovaných, kování jepůvodní, 
částečně nefunkční, chybí jeden pant     171 000,00    95 000,00

Restaurování dvouk řídlých 
vchodových dve ří
- odstranění starých nátěrů, truhlářské 
práce, napuštění a povrchová úprava, 
kování a výroba nového pantu 51 000,00

14

Společenství vlastník ů jednotek domu 
Karoliny Sv ětlé 5 čp. 1019 Praha 1
Karoliny Sv ětlé 1019/5
110 00 Praha 1
IČ: 28393473
David Kabzan
e-mail: sklenicka@seznam.cz

Původní vchodové dve ře do domu 
jsou z doby výstavby objektu s 
dochovaným původním kováním. 
Dveře jsou natřeny několika vrstvami 
nepůvodních nátěrů místně 
degradovaných, kování je místně 
poškozené     104 000,00    80 000,00

Restaurování dvouk řídlých 
vchodových dve ří
- odstranění starých nátěrů, truhlářské 
práce, napuštění a povrchová úprava, 
kování a repase zástrčí 80 000,00

15

Ing. Klára Kadle číková zastoupená KPK 
spol. s r.o.
Safírová č.p.654, Struha řov
IČ: 61677159
Ing. Pavel Kadlečík
e-mail: ………..

Klasicistní kašna  ve dvoře domu, 
tzv. paláce Harbuval-Chamaré v 
Karmelitské ul. č.p. 380/16. Jedná 
se o původní kašnu  přepracovanou 
na fontánu, která je v havarijním 
stavu.       75 000,00    75 000,00

Restaurování klasicistní kašny
- oprava rozlomené misky, obnovení 
vodního koloběhu, ošetření proti řasám 
a mechu, vyspravení umělým kamenem 51 000,00

16

U Zlatého kapra a.s.
Na Popelce 215/12
150 00  Praha 5
IČ: 28512979
Ing. Vladimír Faber
e-mail: marek.chromik@seznam.cz

Dům U Zlatého kapra v Thunovské 
ulici č.p. 181/III, nejstarší údaje 
pocházejí ze 14. století, během 
husitských válek vypálen. Jedním z 
majitelů byl hrabě Thun, po kterém 
nese ulice jméno. Dvouk řídlá 
vjezdová vrata se st řední brankou 
jsou značně zdevastována.     438 000,00    100 000,00

Restaurování dvouk řídlých 
vjezdových vrat
- restaurování umělecko-historických 
prvků, oprava kování včetně výroby 
replik 51 000,00

zpracovala Linda Klečková 22.3.2016
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Společenství vlastník ů jednotek domu 
č.p. 184, Thunovská
Thunovská 184/20 
118 00 Praha 1
IČ: 28391811
Miloš Tomášek, Dr. Zdeněk Drábek
e-mail: milos69@seznam.cz

Palác Věžníků (Hartigovský, 
Salmovský), původně středověký 
měšťanský dům, přestavěný pozdně 
goticky, renesančně a barokně. 
Přízemí prolamuje barokní vstupní  
pískovcový portál (1793) s kopií 
původních barokních vrat .     158 000,00    100 000,00

Mechanické poškození spodní části 
stojek portálu a voluty nad erbem
- odstranění nesoudržných vysprávek, 
lokální zpevnění narušených částí, 
spárování a barevná retuš.
Povrchov ě lokální poškození vrat a 
kotvení vratových záv ěsů
- doplnění chybějících částí, napuštění 
ochranným přípravkem
Poznámka: podmínkou p řidělení 
finan čních prost ředků je odstran ění 
neoficielní "dopravní" zna čky z 
historických vrat 51 000,00

18

Společenství vlastník ů jednotek v 
budov ě Masarykovo náb řeží 2058 - 
Praha
Masarykovo náb řeží 2058/38 
110 00 Praha 1
IČ: 26724901
Martin Svojtka, Markéta Štěrbová
e-mail: svojtkam@volny.cz

Bronzová busta s pam ětní deskou 
malíře Vojt ěcha Hynaise a pam ětní 
deska Ferdinanda B řetislava 
Mikovce  na uliční fasádě domu jsou 
značně poškozeny působením 
povětrnostních podmínek, kyselých 
dešťů a ptačích exkrementů.     144 871,00    100 000,00

Restaurování busty V. Hynaise a 
pamětní desky F.B. Mikovce
- montáž a demontáž, mechanické 
očištění, napuštění povrchu ochrannými 
vosky, oprava písmen, očištění 
kamenného povrchu 100 000,00

19

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

Kostel  je písemně zmiňován již v 
roce 1318. Původně gotický dvojlodní 
chrám, který prošel barokní úpravou a 
v 19.stol. částečnou regotizací, při níž 
došlo k úpravě oken, která dostala 
novogotickou kružbu a vitráže .     116 084,00    100 000,00

Oprava vstupních bo čních dve ří, 
ost ění, kování a m říží na vitrážových 
oknech bo ční kaple kostela
- repase dvoukřídlých dveří, montáž a 
demontáž, ochranný nátěr, kování
- repase mříží, opískování, nátěr 41 000,00

3 300 677,00 1 581 887,00 1 000 000,00CELKEM

zpracovala Linda Klečková 22.3.2016
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