Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ22_0355 ze dne 15.03.2022
Přidělení finančních prostředků "Dotační program MČ Praha 1 na ochranu kulturního dědictví 2022"
rozpočet = 500.000,- Kč

číslo

1

2

3

předkladatel

Rytířský řád
Křižovníků s
červenou hvězdou
IČ: 00408026

Římskokatolická
farnost u kostela
Matky Boží před
Týnem Praha - Staré
Město
IČ: 45251703

Společenství
vlastníků Úvoz 230
IČ: 07716087

celkové
náklady
(v Kč)

druh památky

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. V jihozápadním koutě
kostela je vsazený pískovcový náhrobek Floriána, Anny a
Pavla, dětí apelačního rady Václava Kamarýta z Rovnin (z 16.
stol.) a před ním je umístěn litinový kříž s Kristem (19. stol.),
vsazený do pískovcového soklu.

78 080,50

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.

Barokní stavba domu Úvoz 230/1 z let 1692-1707, kolem roku
1723 úprava fasády a vznik fresky v kartuši nad vchodem s
Madonou a sv. Václavem, v bohatém štukovém rámu s
rozvilinami, andílky a jablkem (domovní znamení), volutami a
páskami; další světec je asi Jan Nepomucký.

zpracovala: Linda Klečková, 28. 2. 2022

181 700,00

101 200,00

1

požadovaná
částka (v Kč)

využití prostředků

schváleno
(v Kč)

50 000,00

Restaurování náhrobní desky a litinového
kříže s Kristem - předzpevnění poškozených
partií, očištění kamene, ostranění starých
doplňků a tmelů, očištění a stabilizace
kamene, doplnění chybějících a poškozených
partií kamene, injektáž trhlin, výměna
kovových kotev, doplnění kamene a spár,
barevná retuš, oprava zlacení a nátěry kříže,
biocidní a hydrofobní nátěr.

50 000,00

95 000,00

Restaurování dvoukřídlých dveří na severní
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.

85 000,00

100 000,00

Restaurování nástěnné malby v kartuši nad
portálem domu - zpevnění omítkové vrstvy,
injektáž uvolněných podkladových vrstev,
konsolidace barevné vrstvy, snímání nečistot,
vápenný zákalů a případných přemaleb,
tmelení, retuš polychromie, závěrečná fixáž.
vyřazeno z formálních důvodů

0,00
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číslo

předkladatel

celkové
náklady
(v Kč)

druh památky

4

FO: P. P.

Původně renesanční dům Loretánská 179/15 z 3. čtvrtiny 16.
stol. byl výrazně upraven kolem pol. 17. stol. A následně na konci
18. stol.Významná původně palácová stavba, skrývající ve svém
jádru gotické sklepy, zbytek původního opevnění, dochovaly se i
prvky renesanční etapy. Následná barokní podoba byla
pozměněna díky novým utilitárním potřebám měšťanských
majitelů v 19. stol.

5

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

Klasicistní stavba domu Nový Svět 191/6 architekta V. Dudy
byla postavena v letech 1841 - 1844 a je situována v západní
části ulice Nový Svět.

Společenství
vlastníků Štěpánská
53, 57 Praha 1
IČ: 08067821

Řadový 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.

6

zpracovala: Linda Klečková, 28. 2. 2022

340 000,00

38 100,00

555 815,00

2

požadovaná
částka (v Kč)

využití prostředků

schváleno
(v Kč)

Restaurování dvoukřídlých dveří - očištění,
přebroušení, odstranění stávající barvy,
úpravy povrchů a osazování výplní, oprava
kamenného ostění a u pantů, truhlářské
konstrukce, demontáž, kování dveří, kliky,
lazurovací nátěr, sladění barevnosti původních
a nových prvků, hydrofobizace.

80 000,00

38 100,00

Oprava horní části vstupní brány - masiv,
lazura olejová, montážní materiály, zapůjčení
lešení, truhlářské práce

25 000,00

90 000,00

Oprava stávajících nepůvodních výkladců s
dozdívkami - kompletní výroba oken
(výkladců), montáž vstupních dveří do
stavebního otvoru, zasklení, kotvení do železa

80 000,00

100 000,00
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číslo

předkladatel

celkové
náklady
(v Kč)

druh památky

7

Kostel sv. Vojtěcha je písemně zmiňován již v roce 1318. Je to v
jádru gotický dvojlodní chrám s barokní úpravou z let 1671-93,
kdy byly zřízeny barokní arkády, galerie, přistavěna sakristie a
postavena boční kaple sv. Kříže. V 19. stol. prošel částečnou
Římskokatolická
regotizací, při níž došlo k úpravě oken, která dostala novogotickou
farnost u kostela sv. kružbu a byla doplněna vitrážemi. Farní budova související s
Vojtěcha Praha-Nové kostelem je poprve zmiňována v r. 1367 a patří k
Město
nejvýznamnějším dochovaným barokně-klasicistním měšťanským
interiérům na území Prahy.
IČ: 48137456

8

Socha sv. Antonína s Ježíškem je jedna z plastik umístěných ve
veřejně přístupné zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského v Praze - podstrahovské zahrady s vilkou
barona Josefa Bretfelda koupila Kongregace MSKB v roce 1844.
Postupně sestry budovaly v tomto prostoru nemocnici a klášter až
do dnešní podoby. Upravovaly také okolí nemocnice jako zahrady
a sady.

Kongregace
Milosrdných sester
sv. Karla
Boromejského
IČ: 00530204

TOTAL

zpracovala: Linda Klečková, 28. 2. 2022

3

195 188,00

104 500,00
1 594 583,50

požadovaná
částka (v Kč)

100 000,00

100 000,00
673 100,00

využití prostředků

Oprava části kostelní fasády - očištění a
oklepání omítky, sanační podhoz, sanační
štuk, vápenný nátěr, odříznutí omítky v
soklové části

Restaurování sochy - čištění, modelace a
tmelení, manipulace se sochou, retuš,
hydrofobizace, nový sokl

schváleno
(v Kč)

90 000,00

90 000,00
500 000,00

