
4. FINANCOVÁNÍ OPRAV CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ 
 

4.1. Financování oprav církevních objektů v roce 2006 
 Částka v tis. Kč 

Granty na opravy církevních objektů v majetku církví a náboženských 
společností 
 

25 000  

Celkem: 25 000 

 
4.2. Financování oprav církevních objektů v období let 2001 - 2006 

      mil. 
Kč 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Celkem v mil. Kč 62,6 80,4 50,0 37,4 35,9 25,0 

 

 

Finanční prostředky a příspěvky poskytnuté v jednotlivých letech
 v mil. Kč
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4.3. Rok 2006 - přehled 

4.3.1. Granty na opravy církevních objektů v majetku církví a náboženských 
společností – rok 2006 

Objekt Popis stavebně-restaurátorských prací Schváleno v tis. Kč 

Církevní dům ECM 
v Praze 9 - Horních Počernicích 
Křovinovo náměstí 13/11 
P-9, Horní Počernice 

Oprava fasády objektu. 300 

Sborový objekt ČCE 
s modlitebnou 
Písková 6/263 
P-4, Modřany 

Pokračování v statickém zajištění objektu - 
2. etapa. Rozšíření modlitebny o 3m 
směrem k silniční komunikaci (stržení 
starých staticky nezajištěných a narušených 
zdí a vybudování zdí nových v přední části 
objektu, nově vybudování celého stropu 
modlitebny), pokračování v rekonstrukci 
elektrických rozvodů, topení a kanalizace. 
Vybudování sociálního zázemí i s ohledem 
na handicapované spoluobčany. 

2 000 

   

  



   

FS ČCE, objekt kaple 
Betlémské 
Prokopova 216/4 
P-3, Žižkov 

Oprava zvonice, slavnostní osvětlení, 
truhlářské prvky-restaurování, opravy 
střešních arkýřů větracích šachet a zdiva 
zadní strany průčelí, konstrukce 
zámečnické, vstupní dvůr - část nákladů 
(dlažba). 

300 

Objekt kláštera dominikánů 
v Praze 
Husova 8/234 
P-1, Staré Město 

Očištění dřevěných částí krovů, výměna 
neopravitelných částí, výměna latí a střešní 
krytiny, odstranění novodobých vikýřů a 
montáž nových, oprava komínu a omítek 
Solné věže, výměna klempířských prvků. 

2 500 

Areál kostela a kláštera 
Pražského Jezulátka 
Karmelitská 9/385 
P-1, Malá Strana 

Oprava krovů, krytiny a klempířských 
prvků na objektu č.p.385; restaurování 
oltářů včetně přináležejících obrazů, 
dlažby v kostele a balustrády. 

1 000 

Domov sv. Karla 
Boromejského - kostel Svaté 
Rodiny 
K Šancím 6/50 
P-17, Řepy 

Restaurování posledního IV. travé stropu 
lodi kostela a jižní stěny kostela až 
k podlaze. 

300 

Konvent minoritů v Praze včetně 
kostela sv. Jakuba 
Malá Štupartská 6 
P-1, Staré Město 

Opravy tesařských konstrukcí střech vč. 
nezbytných demontáží; opravy střešních 
krytin; opravy a výměny klempířských 
prvků; opravy (dílčí) fasád. 

1 500 

Basilika (kostel) sv. Petra 
a Pavla na Vyšehradě 
Štulcova ul. 
P-2,Vyšehrad 

Přikotvení zdiva štítu k vaznicím krovu ve 
třech výškových úrovních pomocí 
kovaných kotev, které budou vlepeny do 
jádrových vrtů; doplnění zvonové stolice 
střední vazbou a její úpravou tak, aby se 
nedotýkala stěn věže 

1 500 

Objekt Pražské diecéze CČSH 
V Tišině 3/474 
P-6, Bubeneč 

Dokončení oprav ohradních zdí, 
ozdobných a opěrných zdí, výměna 
poškozených dlažeb, zhotovení zámkových 
dlažeb ve dvoře, opravy drenáží, oprava 
teras a schodišť, opravy prejzů a 
kamenných prvků a dokončení terénních 
prací.  

400 

Kostel sv. Václava 
Resslova 300/6 
P-2 

Opravy kamenných stavebních prvků a 
omítek. 300 

Kostel a fara náboženské obce 
CČSH 
Vítkova 13/243 
P-8, Karlín 

Kostel: oprava jižní fasády sanačními 
omítkami a malbou Keim. Farní budova 
s komunitním centrem: oprava sklepních, 
suterénních prostorů a přízemí. Omítky, 
sanační omítky s malbou Keim. Truhlářské 
výrobky - vrata a dveře do areálu a kostela. 

2 000 

Kaple sv. Karla Boromejského 
Vítkova 12/15 
P-8, Karlín 

Oprava dlažby a nástěnných maleb. 1 100 

Kostel sv. Klimenta v areálu 
Klementina 
Karlova ul. 
P-1, Staré Město 

Statické zajištění, oprava omítek včetně 
nátěru, oprava oken včetně zdvojení 
zasklení, restaurování 
uměleckořemeslných prvků, kamenných 
prvků, štukové a plastické výzdoby. 

2 500 

Jubilejní synagoga 
Jeruzalémská 7/1310 
P-1, Nové Město 

Restaurování vnitřních maleb; kovových 
zařizovacích předmětů, rekonstrukce 
podlah. 

500 

Kostel sv. Štěpána 
Štěpánská ul. 

Oprava probarvených omítek, restaurování 
kamenných článků, klempířských prvků, 1 000 

  



P-2, Nové Město opravy krytiny a rekonstrukce kovového 
oplocení a barokní mříže od výklenku na 
severní straně boční lodě. 

Kostel Nejsvětějšího Salvátora 
Křižovnické nám. 2 
P-1, Staré Město 

Oprava pláště závěru kostela včetně 
obnovy vitráží, oprava narušených částí 
krovu v oblasti pozednic. 

600 

Kostel Krista Krále 
Kolbenova 14 
P-9, Vysočany 

Dokončení sanace vlhkého zdiva s 
obnovou omítek, fasádní nátěr, oprava 
oken a dveří. 

400 

Kostel sv. Havla 
Havelská ul. 
P-1, Staré Město 

Oprava západního průčelí - stavební a 
restaurátorské práce na kamenných 
plastikách, kamenných článcích balustrády, 
soklu a fasádě, vnějších omítkách a 
štukatérských prvků, krytině říms, vitráží 
oken, truhlářských a kovářských výrobků. 

1 000 

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 
Národních hrdinů 
P-9, Dolní Počernice 

Odvodnění, sanace trhlin, restaurátorský 
průzkum omítek, vitráže. 400 

Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 
K dolům 5/31 
P-4, Modřany 

Oprava a obnova střechy kostela, výměna 
dožilé střešní prejzové krytiny, oprava a 
obnova krovové konstrukce střechy, 
oprava či výměna klempířských prvků. 

900 

Kostel sv. Cyrila a Metoděje 
Karlínské nám. 
P-8, Karlín 

Dokončení restaurování maleb interiéru - 
boční lodě a chrámová předsíň, 
restaurování vitráží v bočních lodích. 

500 

Kostel sv. Ducha 
Elišky Krásnohorské 
P-1, Staré Město 

Oprava věže kostela - oprava omítek, 
kamenných prvků, krytiny báně, hrotnice a 
makovice, repase hromosvodu, vitráží, 
prejzové krytiny, klempířských prvků. 

500 

Kostel sv. Haštala 
Haštalské náměstí 
P-1, Staré Město 

Restaurování okenních vitráží bočních lodí 
a sákristie a vchodových dveří. 500 

Kostel sv. Havla 
Havlín, P-5, Zbraslav 

Dokončení obnovy vnějších omítek, 
výměna a oprava oken, dveří, mříží, 
okapového chodníku a restaurování 
nástěnných ranně gotických maleb. 

500 

Kostel sv. Jindřicha 
Jindřišská ul. 
P-1, Nové Město 

Obnova fasády hlavní lodě a bočních kaplí 
včetně kamenných prvků a oken. 500 

Kostel sv. Ludmily 
Náměstí Míru 
P-2, Vinohrady 

Obnova pláště severního průčelí a krytiny 
boční lodi. 800 

Kostel sv. Remigia 
Náměstí 25. března 
P-9, Čakovice 

Dokončení opravy a obnovy střešního 
pláště kostela, dokončení opravy a obnovy 
krovové konstrukce lodi a presbytáře 
kostela, dokončení výměny krytiny na 
severní straně lodi kostela, dokončení 
klempířských prací a provedení nátěrů. 

500 

Kostel sv. Václava 
Náměstí 14. října 
P-5, Smíchov 

Dokončení obnovy boční lodě - jižní strana 
kostela (oprava omítek, kamenných článků, 
cihelného zdiva). Oprava kamenného soklu 
a vstupních portálů průčelí (výměna 
porušených kamen. kvádrů a restaurování 
portálů vstupních dveří). Odvlhčení 
obvodových zdí bočních lodí a presbytáře. 

700 

Celkem: 25 000 

 

  


