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9.2 Přehled akcí oprav jednotlivých objektů a jejich souborů realizovaných z Programu regenerace 

MPR v období 2015-2019 

 

Dům č. p. 4/12, ulice Jezuitská (realizováno 2015) 

Celková obnova venkovního přístupového schodiště, včetně izolace vůči obvodovému zdivu gotického 

dvojčete. 

 

Dům č. p. 132/4, ulice Velká Dominikánská (realizováno 2015) 

Obnova uliční, dvorní a západní fasády včetně obnovy architektonických prvků, oprava omítek, fasádní 

nátěr, klempířské konstrukce. 

 

Dům č. p. 1/1, ulice Jarošova (realizováno 2015) 

Obnova celé fasády domu uliční i dvorní, oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce. 

 

Městské opevnění, bašta č. p. 59 (realizováno 2015) 

Obnova šindelové střechy, obnova krovu – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské 

práce, nátěr střešní krytiny, dále výměna oken a vstupních dveří. 

 

Kapucínský klášter č. p. 206  (realizováno 2015) 

Obnova střechy a krovu jižního křídla budovy a ambitu – výměna střešní krytiny, tesařské konstrukce a 

jejich chemické ošetření, klempířské konstrukce, pokrývačské práce, oprava komínů. 

 

Kapitulní dům č. p. 8, Dómské náměstí  (realizování 2015) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Dům č. p. 232/4, ulice Mostecká (realizováno 2015) 

Repase historických oken za repliky oken podle dochovaných původních, repase výkladců, dveří, včetně 

nátěrů, repase a nátěr vrat. 

 

Dům „U zlaté hvězdy“ č. p. 9, Mírové náměstí (realizováno 2016) 

Obnova uliční fasády, oprava omítek, fasádního nátěru, oprava soklu, nátěr oken. 

 

Kapitulní dům č. p. 3, Dómské náměstí (realizace 2016, 

2018) 

Obnova uliční, štítové fasády a dvorní, oprava omítek, 

fasádní nátěr, oprava oken a dveří včetně nátěru, 

klempířské konstrukce. V rámci obnovy fasády vyla 

obnovena štuková výzdoby a barevnost fasády 

vápenným nátěrem.   
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Kapitulní dům č. p. 4, Dómské náměstí (realizace 2017, 2018)   

Obnova uliční a dvorní fasády, oprava omítek, oprava architektonických prvků, fasádní nátěr, 

klempířské konstrukce, oprava oken a dveří včetně nátěru. V rámci obnovy fasády vyla obnovena 

štuková výzdoby a barevnost fasády vápenným nátěrem. 

 

Kapitulní dům č. p.5, Dómské náměstí (realizace 2016, 2017, 2018) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. Obnova uliční a dvorní fasády, oprava 

omítek, oprava architektonických prvků, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, oprava oken a dveří 

včetně nátěru. V rámci obnovy fasády vyla obnovena štuková výzdoby a barevnost fasády vápenným 

nátěrem. 

 

Kapitulní dům č. p. 6, Dómské náměstí (realizace 2016) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Kapitulní dům č. p. 7, Dómské náměstí (realizace 2016) 

Obnova krovu a střechy, včetně obnovy půlkruhových vikýřů, tesařské práce, oprava komínů, atiky. 

Lepenková střešní krytina byla nahrazena plechovou střešní krytinou, kterou střecha byla původně 

opatřena v době přestavby tvaru střech kapitulních domů. 

 

Dům č. p. 232, ulice Mostecká (realizováno 2016) 

Obnova uliční a dvorní fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava pavlače. V rámci obnovy fasády 

obnovena štuková výzdoba a barevnost fasády na základě odborného průzkumu nátěrových vrstev. 

Použit byl vápenný nátěr. Obnovou fasády byla dokončena celková obnova domu č. p. 232 (střecha, 

okna, vrata), která významně přispěla k celkové rehabilitaci daného místa tzn. Mostecké ulice a tím i 

části městské památkové rezervace. 

 

Dům „Pod kalichem“ č. p. 15, Mírové náměstí (realizováno 2016, 2017) 

Obnova uliční fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava oken, restaurování kamenných prvků 

fasády, klempířské konstrukce. Na základě restaurátorského průzkumu byl obnoven nátěr kamenných 

prvků vápennou barvou a průzkumu nátěrových vrstev barevnost fasády. Repase oken, vchodových 

vrat do ulice a do dvora. Obnova, restaurování dvorní fasády – výmalby a kamenných prvků. Malovaná 

dvorní fasáda domu č. p. 15/7 s kamennými ostěními jednotlivých oken patří i přes torzální stav 

dochovaní originálních vrstev k nejhodnotnějším fasádám měšťanských domů v Litoměřicích. Z období 

renesance se jedná dokonce o nejrozsáhlejší autenticky dochovanou malovanou fasádu v Litoměřicích 

vůbec. 

 

Areál domu„U modrého hroznu“ č. p. 4, gotické dvojče č. p. 241,ulice Jezuitská (realizováno 2016) 

Obnova krovu a střechy, tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, pokrývačské práce, klempířské 

konstrukce a oprava komínů. Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, nátěr truhlářských 
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konstrukcí. Touto etapou byla dokončena celková obnova (střecha, venkovní schodiště, fasáda) 

uvedené kulturní památky. 

 

Dům č. p. 180/19, Dlouhá ulice (realizováno 2017) 

Obnova krovu, stropu a střechy – tesařské konstrukce a jejich chemické ošetření, klempířské 

konstrukce, pokrývačské práce, oprava korunní římsy a komínů. Během oprav krovu a pavlače bylo 

nalezeno několik malovaných záklopových prken s rostlinnými, dále byly nalezeny při severní štítové 

stěně tři malované trámy zdobené rovněž rostlinnými motivy. Trámy byly ponechány na místě bez 

konzervačních a restaurátorských zásahů a spolu s novými prvky krovu byly opět zaklopeny podlahou. 

Malovaná prkna ze záklopového stropu byla také ponechána na místě, prkna byla uložena na hambalky 

krovu. Dále byly nalezeny tři výdusky balustrády, které vyly také ponechány v objektu. Jednotlivé části 

balustrády byly vloženy mezi trámy podlahy a překryty pochozí vrstvou podlahy. V rámci oprav bylo 

provedeno protézování korunní římsy pavlače. Doplněný profil je stejného materiálu, tvaru i profilace 

jako originál.  

 

Areál domu „U modrého hroznu“ č. p. 4, ulice Jezuitská (realizováno 2017) 

Obnova restaurování vstupních vrat. 

 

Domov mládeže č. p. 222/4, ulice Dlouhá (realizováno 2017) 

Obnova uliční fasády směrem do Dlouhé ulice, oprava omítek, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 157/10, Mírové náměstí (realizováno 2017) 

Výměna 14 ks oken. Novodobá zdvojená okna byla vyměněna za okna špaletová zasklená jednoduchým 

čirým sklem. Výměna oken přispěla k obnově autenticity této kulturní památky. Obnova uliční fasády, 

oprava omítek, fasádní nátěr, klempířské konstrukce, restaurování medailonu. Na základě 

restaurátorského průzkumu byl obnovena barevnost medailonu i fasády domu. 

 

Dům č. p. 38, Michalská ulice (realizováno 2017) 

Obnova střechy dvorní části – tesařské konstrukce, klempířské konstrukce, pokrývačské práce. 

 

Dům č. p. 258/10, ulice Lidická (realizace 2017) 

Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr, oprava římsy, nátěr oken, oprava pavlače. 

 

Dům č. p. 172, Dlouhá ulice (realizováno 2018) 

Obnova fasády, oprava omítek, fasádní nátěr. 

 

Dům č. p. 179, Dlouhá ulice (realizace 2018) 

Obnova střechy, výměna střešní krytiny, oprava komínů a klempířských prvků. 

 

Dům č. p. 6/8, Jezuitská ulice (realizováno 2018) 

Oprava klenby v domě a související práce. 

 

Dům č. p. 275/12, Jarošova ulice (realizováno 2018) 

Obnova šindelové střechy, oprava laťování, výměna střešní krytiny a oprava komínů. 

 



4 
 

Dům č. p. 240/12b, Jezuitská ulice 

(realizováno 2018)  

Obnova střechy – tesařské 

konstrukce, klempířských prvků, 

střešní krytiny a oprava komínů. 

Obnova fasády – oprava omítek, 

fasádní nátěr a další související 

práce. 

 

 

 

 

 

 

Dům č. p. 125/6, ulice Dominikánská: (realizováno 2019) 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, repase oken, obnova střechy (oprava 

krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků). 

 

Dům č. p. 22/14, Mírové náměstí: (realizováno 2019) 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 158/31, Mírové náměstí: (realizováno 2019) 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády – etapa I. 

 

Dům č. p. 16/8, „U Severní hvězdy“, Mírové náměstí: (realizováno 2019) 

Obnova dvorní fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

Obnova střechy (oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků) 

– realizováno z vlastních zdrojů. 

 

Dům č. p. 275/12, ulice Jarošova: (realizováno 2019) 

Obnova pavlače, restaurování oken na severní a východní straně domu. 

 

9.3 Přehled navrhovaných akcí obnovy jednotlivých objektů a jejich souborů pro období 2020+ 

 

Dům č. p. 221/6, ulice Dlouhá: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Kostel Všech Svatých - Městská věž č. p. 196, ulice Dlouhá:  

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oprava podlahy ochozu, oprava okenic 

zvonice, oprava klempířských prvků, restaurování pískovcových prvků. 
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Dům č. p.15/7, "Pod Kalichem", 

Mírové náměstí: 

Obnova měděného střešního pláště 

domu a měděného opláštění věže 

"Kalich". Obnova dožilých částí krovu 

včetně statického zajištění.  

 

Dům č. p. 18/10, Mírové náměstí:  

Obnova fasády včetně 

architektonických prvků, nátěr 

fasády. 

 

Dům č. p. 158/31, Mírové náměstí: 

Obnova fasády včetně 

architektonických prvků, nátěr 

fasády. 

 

Dům č. p. 171/40, „tzv. Stará 

radnice“, Mírové náměstí:  

Obnova střechy (oprava krovu, 

výměna střešní krytiny, oprava 

komínů, výměna klempířských 

prvků). 

Obnova fasády včetně 

architektonických prvků a restaurování kamenných prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 250/2, ulice Mostecká:  

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 275/12, ulice Jarošova:  

Obnova fasády včetně repase oken a dveří – etapa II. 

 

Kapitulní domy, Dómské náměstí: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, atik a štítů, oplechování, repase oken a vstupních 

dveří. 

 

Zahradní domy, altány, hospodářská stavení, Dómské náměstí: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků), 

obnova fasády, nátěr fasády. 

 

Městské opevnění Dómského pahorku: 

Statické zajištění zdí, oprava zdí, obnova fasády, nátěr fasády, obnova bran. 

 

Dům č. p. 130/8, ulice Velká Dominikánská: 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, repase oken a vstupních dveří. 



6 
 

Dům č. p. 149/2, ulice Lidická: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků), 

obnova renesančního štítu ve dvoře. 

 

Kostel sv. Vojtěcha, zvonice, ulice Křížová: 

Obnova fasády, nátěr fasády, nátěr dřevěných výplní. 

 

Kostel Jezuitský Zvěstování P. Marie, ulice Jezuitská: 

Obnova interiéru včetně restaurátorských prací. 

 

Kostel sv. Václava, Václavské náměstí: 

Obnova střechy (oprava krovu, obnova střešní krytiny, obnova klempířských prvků). 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády. 

 

Dům č. p. 11/3 a 12/4, Mírové náměstí, městský dům U Černého orla 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oken, dveří a vrat. Restaurování 

sgrafitové fasády. 

 

Dům č. p. 161/34, Mírové náměstí, městský dům 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, obnova vrat. 

 

Dům č. p. 56/9, Lidická ulice, městský dům se sochou sv. Jiří ve výklenku 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oken, dveří a vrat. Obnova střechy 

(oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských prvků). 

 

Dům č. p. 58/13, Lidická ulice, městský dům 

Obnova fasády včetně architektonických prvků, nátěr fasády, oken včetně dřevěných žaluzií, dveří a 

vrat. Obnova střechy (oprava krovu, výměna střešní krytiny, oprava komínů, výměna klempířských 

prvků). 

 

Do Programu regenerace MPR rovněž spadají záchranné a restaurátorské práce na nově objevených 

uměleckých či uměleckořemeslných dílech v kulturních památkách - freskách, kazetových 

renesančních stropech apod. 

 


