
Příloha usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0235 ze dne 13.04.2021

číslo p edkladatel druh památky  celkové náklady 
(v Kč) 

požadovaná 
částka (v Kč)

využití prost edků Schváleno
(v Kč)

1

ímskokatolická 
farnost u kostela 

Matky Boží p ed 
Týnem Praha - Staré 
Město
IČ: 45251703

Kostel sv. Haštala na Haštalském náměstí je 

gotická trojlodní stavba ze 14. století, postavená na 
starším románském základě. Významné barokizační 
úpravy po roce 1690, další úpravy potom v polovině 
19. století. Dveře samotné pravděpodobně pocházejí 
z obnovy kostela po roce 1880.            149 100,00    95 000,00

Restaurování d evěné i kovové části vstupních 
dve í na jižní straně kostela sv. Haštala - odvoz 

stávajících dveří do ateliéru a osazení náhradních 
dveří, sejmutí staré povrchové úpravy, napuštění 
solakrylem, rekonstrukční práce, nová povrchová 
úprava; demontáž, restaurování a montáž kování, 
nový klíč, povrchová úprava kování 90 000,00

2

Společenství 
vlastníků jednotek 
domu Nový Svět 6 
čp. 191 Praha 1 
IČ: 28497732

Klasicistní stavba domu 191/6 architekta V. Dudy 

byla postavena v letech 1841 - 1844 a je situována v 
západní části ulice Nový Svět.              45 000,00    40 000,00

Oprava vstupních dve í a doplňující rekonstrukce 
historického označení ulice - průzkum původní 
barevnosti, odvoz stávajících dveří do ateliéru a 
osazení náhradních dveří, sejmutí kovových prvků, 
chemické a mechanické odstranění nátěrů, opálení 
zárubní, zpevnění konstrukce, oprava poškození a 
doplnění chybějících částí, přebroušení povrchu, 
konečná úprava a nátěř syntetickou varvou, 
záměčnícké opravy a nátěr kování; doplnění 
číselného označení k již zrestaurovanému 
dvojjazyčnému nápisu. 40 000,00

3

Kongregace 

Milosrdných sester 
sv. Karla 

Boromejského 
IČ: 00530204

Zahradní altán je jednoduchá drobná přízemní 
stavba na severní straně před ohradní zdí, byl 
dokončen koncem roku 1852 a užívaly jej čekatelky 
až do roku 1952. Novodobě byl adaptován pro 
záměčnickou dílnu podle plánu z roku 1963. V 
budoucnosti by měl sloužit pacientům a návštěvníkům 
jako multifukcní prostor         1 407 988,00    100 000,00

Restaurování vy ezávané d evěné ozdoby jižní 
strany zahradního altánu a proskleného průčelí - 
stavební práce (lešení, bourání konstrukcí, přesun 
hmot), truhlářské konstrukce, výplně vnějších otvorů, 
nátěry, uměleckořemeslné práce. 100 000,00

P idělení finančních prost edků "Dotační program MČ Praha 1 na ochranu kulturního dědictví 2021"
rozpočet = 500.000,- Kč
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4

ímskokatolická 
farnost u kostela sv. 

Vojtěcha Praha-Nové 
Město
IČ: 48137456

Anglický dvorek u Kostela sv. Vojtěcha. Kostel je 

písemně zmiňován již v roce 1318. Je to v jádru 
gotický dvojlodní chrám s barokní úpravou z let 1671-
93. V 19. stol. prošel částečnou regotizací.            395 343,00    100 000,00

Oprava cihelné opěrné zdi anglického dvorku - 2. 

etapa, demontáž a montáž kovaného oplocení, 
hloubení a zásyp rýh, oprava zdi, mozaiková dlažba z 
kamene, bourací a dokončovací práce. 100 000,00

5

Společenství 
vlastníků Štěpánská 
53, 57 Praha 1 

IČ: 08067821

adový dům Štěpánská 53, 57/630 byl postaven v 

roce 1900 stavitelem Janem Kozákem. Uliční průčelí 
je v eklektickém stylu se secesními prvky. Dům je 
výraznou dominantou ulice, v jehož prostorách se 
kromě bytů nachází zubní ordinace a úřad práce, 
který slouží občanům Prahy. Ve společných 
prostorách se nachází řada hodnotných prvků 
řemeslné výroby.            390 256,80    80 000,00

Oprava stávajících kyvných dve í ve ve ejné 
společné chodbě - odstranění starých nátěrů, 
tmelení kazetových dveří a zárubní, základní nátěr, 
fládrování, truhlářské repase, zámečnické repase, 
sklenářské práce - replika skel. 80 000,00

6

Rytí ský ád 
K ižovníků s 
červenou hvězdou
IČ: 00408026

Kostel sv. Petra Na Po íčí, 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. Socha sv. 

Petra u zdi kostela je patrně z dílny barokního 
sochaře Matěje Václava Jäckela z roku 1727.            123 050,00    90 000,00

Restaurování sochy sv. Petra - očištění kamene, 
ostranění starých doplňků a tmelů, odsolení dolních 
partií podstavce, stabilizace kamene, doplnění 
chybějících a poškozených partií kamene, doplnění 
štukové modelace, výroba nových atributů, barevná 
retuš, biocidní a hydrofobní nátěr. 90 000,00

2 510 737,80 505 000,00 500 000,00Celkem
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