Reference
Od roku 1969 jsem restauroval sochařská díla z kamene, později, od roku 1976 i z kovu.
V roce 1993 jsen1 začal restaurovat i dřevo (propojené s kovy)a dále restauruji a vyrábín1 prvky z kovů.

Některá restaurovaná díla
l. Strahovský klášter- kované prvky a rekonstrukce (2017 - 2018)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Letenský kolotoč Praha- kovové prvky a rekonstrukce. (2017 - 2018)
Plzeň hlavní nádraží- kované prvh.-y a rekonstrukce zabradlí. (2017 - 2018)
Klementinun1 studovna (2017)
Rudolfinurn Praha- kované prvky a rekonstrukce - Sukova síň. (2015 - 2016)
Kované a zlacené mříže a jiné kované a zlacené prvky kostel sv.Mikuláše, Praha. (2014- 2015)
Fantova kavárna Hlavní nádraží Praha.Restaurování a rekonstrukce kovových prvků.(2013- 2014)
Matfyz praha restaurování kovových prvků (2013)
Restaurování kovových prvlků - zámek Lednice, zárnecká jízdáma. (2013)
Restaurování kovú, vila Tugendhat, Brno. (2012-2013)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Barokní knihovna - Klen1entinum zábradlí v ochozu(2012)
Restaurování a kopie kovaných barokních mříží . Karlova Univerzita Praha. (2012)
Restaurování a zhotovení kopií barokních zárnků ve Valdšt. paláci. (2004)
Restaurování kovaných a zlacených mříží.
Restaurování kovaných prvk'l'.'1 a zámků Bílkova vila. Klernentinum, Praha.. (2011)
Restaurování zlacených prvkú na oltářním obraze, Luže - Poutní chrám p. Marie na. Chlumu (2011)
Restaurování bronzových soch A. de Vriese- Valdštejnská zahrada, Praha. (2011)
Restaurování a rekonstrukce zlacených světel v Kapli zlatého kříže- Pražský hrad. (2010)
Restaurování svatostánku- Kaple zlatého kříže, Pražský hrad. (2010)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Restaurování rněděných zlacených soch se sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci.
Restaurování sochy Valdštejna - Frýdlant. (2008)
Restaurování třech vstupních vrat - kostel Hejnice. (2008)
Restaurování kovových , zlacených hodin sbírky Pražského Hradu, 42ks. (2008)
Restaurování svícnú- depozitář Pražského hradu, 47ks. (2007)
Restaurování světel v pokladnici Pražského hradu.
Restaurování svícnú z hlavního oltáře sv. Vít Pražský hrad. (2006)
Restaurování hodin pro prezidentskou kancelář, 8 kusú, Pražský hrad. (2006)
Restaurování kované železné pokladnice - rnalby vojenských témat, asi 1750. (2005)

29. Restaurování třech barokních portréru, olej na plátně - Mucke.
30. Restaurování ostatních dveří, obložení ostění a ostatních dřevěných částí Lichtenštejnského paláce.
31. Restaurování 3 dubových vstupních vrat Lichtenštejnského paláce a rekonstrukce chybějících dveří. (20052007)
32. Restaurování a zhotovení kopií barokních zárnků ve Valdšt. paláci. (2004)
33. Restaurátorský pruzkum - kovy Matfyz Malostranské náměstí. (2001)
34. Restaurování zlaceného kalichu a nůsky se stříbrným reliéfem. Aplikace reliéfu na zl.povrch. Křížovníci.
(2001)
35. Restaurování dubového schodiště 2 rokoko Panská 6, Praha l. (2001)
36.
37.
38.
39.

Restaurování dřevěných vrat, rokoko, Panská 6,Praha l. (2001)
Rekonstrukce barokních dveří a restaurování 3 ks dochovaných - včetně zámků a kování.
Barokní dveře v krápníkové stěně zahrady a. voliéry Valdšt. paláce, 4 ks.
Restaurování bronzové kašny - Valdštejnská zahrada - kopie B. Wurzelbauera 1630, venuše - Nikolaus Pfaff
1599 a 10 ks bronzových váz.
40. Restaurování bronzových soch ze zahrady Valdštejnského paláce. Autor Adrianus Fries 1622, kopie. (2001)
41. Restaurování gotické kované mříže Čečovice. (2000)
42. Restaurování 48ks měděných reliefů Čechův rnost, lPraha. (2000 - 2001)
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Restaurování 3ks gotických dveří a rekonstn1kce zám.kú, Čečovice. (2000-2001)
Restaurování barokních dveří - dub, cínované kování, 5 ks Valdštejnský palác . (2000)
Restaurování sgrafit na fasádě domu č. 16, Trojická ul. (2000)
Restaurování soch na fasádě domu č. 11 v Myslíkově ulici, pískovec.
Restaurování barokního zlaceného kalichu s šesti oválnýrni smalty. Obrazy ze života sv. Františka.
Restaurování barokního obrazu pro Kapucíny - Loreta. BENEFACTOR Prae:D: Josepfus Antonius Melhardt
Sijndicus Chrudirnij. Autor: Lucas Tadeus Kubat, invet Piuxit.A: 1745. Zničený blind rám, protržené plátno
na hrudi portrétu. Nažehlení, nový rám, retuše a přelakování. Olej na plátně 100xl45cn1. (2000)
49. Restaurování barokního obrazu, olej na plátně o velikosti 100 x 140cm, Loreta - Kapucíni, Praha.
50. Restaurování dřevěného zlaceného barokního lustn1 a zhotovení kopie. Zá1nek český Knunlov. (2000)

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Restaurování barokní zlacené monstrance s malovanými smalty. Kapucíni - Loreta, Praha. (2000)
Restaurování barokní parketové podlahy Valdštejnský palác. (2000)
Restaurování kazetového dřevěného stropu Valdštejinského paláce. (2000)
Restaurování dubových barokních dveří Valdštejnského paláce, cínových kování a zámků, 2lks. (2000)
Restaurování oken z kaple Valdštejnského paláce. Chrámová dubová okna, 15ks. (2000)
Restaurování centrálních dubových vrat s ochranou n1říží v pručelí Valdštejnského paláce. (1999-2000)
Restaurování pravých vrat v průčelí Valdštejnského paláce. (1999)
Restaurování levých vrat v průčelí Valdštejnského paláce. (1999)

59. Restaurování dvou gotických 111onstranci pro klášter Kapucínů v Praze. Zlacené stříbro, stříbrné figury.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

(1999)
Rekonstn1kce řádu zlatého rouna a restaurování zlacených řetězů - oltář v kapli Kynžvart.
Restaurování a částečná rekonstrukce dřevěných zlacených lustrů - zárnek Kynžvart.
Restaurování dvou monstrancí pro klášter Kapucínů Praha.
Rekonstrukce maskarona na průčelí vstupu (n1arkýza), divadlo Karlovy Vary.
Rekonstrukce nápovědní budky, divadlo divadlo Karlovy Vary, podle dobové fotodokurnentace.
Rekonstrukce - kopie n1osazného lustru, divadlo Karlovy Vary.
Restaurování fontánky na kolonádě v Karlových Varech - Mlýnský prarnen, n1ateriál mran1or a cín. (1987)

67. Restaurování železných kovaných nlřížových vrat - vstup na židovské hřbitovy, Praha.
68. Restaurování asi třiceti bronzových parnětních desek umístěných na pražských domech. (1982-1989)
69. Restaurování dřevěného polychromovaného barokního oltáře v kostele sv. Václava v Dolních Chabrech.
(1981-1983)
70. Rekonstrukce a restaurování plastických výzdob a sochařských prvků na fasádách domů v Praze, Laštovička.
(1974-1981)
71. Spolupráce na restaurování a rekonstrukci renesančních sgrafit - zámek Česká Lípa, Laštovička, Kroupa.
(1983)
72. Restaurování renesančních dřevěných stropů, zárnek Vysoký Chlumec - Milan Ressel. (1973-1974)
73. Restaurování biskupské berle s rekonstn1kcí chybějících prvků akantové listy v horní části pro mnsg.
Lobkovice. (1992)
74. Kopie secesní lunetové mříže s vitráží ve střední části - vinárna Obecního domu Praha. (1983)
75. Slol!lp Nejsvětější Trojice Olomouc - restaurování kovových prvků, atriburu a zlacených soch v nadživotní
velikosti. (1999)
76. Restaurování gotických n1onstrancí pro Umělecko - Průrnyslové muzeum Praha. (1982)
77. Restaurování rohových karnenných sousoší na atice banky v Karlíně. Zajištění pro sejmutí a převoz do
lapidária. (kolektiv s PhDr.Ivanern Šperlinkem). Banka byla odstřelena. (1980-1981)
78. Částečná rekonstrukce barolkní lucerny (zlacená měď) a restaurování holandského lustru pro pražský hrad.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

(1998)
Rekonstrukce a restaurování barokního kovaného kříže, Mlékojedy, nyní rnuzeum Litoměřice. (1979)
Restaurování rněděných vstlllpních dveří do Vídeňské banky na Můstku, Praha. (1984)
Restaurování kovaných vrat kostela Na slupi. Dvoje vstupní - hlavní a boční. (1985)
Restaurování n1ostních oblouků. Faksimile byly osazeny na nynější bok Hlávkova mostu. (1984-1985)
Faksirnile reliéfů umístěných na původním boku Hlávkova rnostu. Most byl rozšířen a reliéfy od sochaře
Mařatky zůstaly uvnitř
Litinové lucerny před schodištěm kostela sv.Ludmily, Praha. Restaurování a rekonstrukce skleněných
vrcholových částí. (1991)

Restaurování stříbrné vázy (v = 85cm), Vysoké Březno. (1985)
Restaurování a částečná rekonstrukce stříbrného svícnu (v = 120c1n), Vysoké Březno. (1985)
Restaurování renesančních kovaných pokladnic, muzeum Benešov. (1984)
Restaurování relikviářů od hlavního oltáře sv. Lorety, Praha. (1983)
Restaurování rnosazných, leštěných lustrů v Obecním don1ě, Praha. (1983)
Kompletní průzkurn kostela v Dolních Chabrech. Posunutí datování ze základní hranice 1150 o pět
etap,které předcházely základnímu datování tohoto původně románského kostela (archeolog PhDr.Ječný).
(1978-1981)
91. Restaurování dubových vrat a dvojice postranních dveří hlavního vstupu do Břevnovského kláštera, Praha.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

(1991)
Restaurování hlavních vrat kostela. sv. Markéty, Praha. (1990)
Restaurování a kopie chybějících svícnů z hlavního oltáře sv. Voršily, Praha. (1985)
Restaurování kovaných mříží před bočními oltáři v kostele sv. Voršily, Praha. (1984)
Restaurování a částečná rekonstrukce trojice vstupních vrat. Okovaná dřevěná vrata v Hejnicích. (1979)
Návrh a realizace kovových zlacených korunek pro gotickou madonu s dítětem, barokní kostel, Žarošice na
Moravě. (1995)
Návrh a realizace relikviáře pro klášter sv. Voršily, Praha. (1999)
Návrh a realizace svatostánku a schrány na relikvii v kapli apoštolského nuncia rnonsignora Koppy, Praha.
(1997)
Návrh a realizace soukrorné kaple v Benediktýnském klášteře pro arciopata Anastázia Opaska. Svatostánek,
obětní srul, podia s lavicerni. Materiál přírodní dub. Svatostánek a obětní stůl polichromie se zlacenýini
prvky. (1997)
Rekonstrukce a restaurování kašny s putti - zárnek Švihov (pískovec). (1981)
Rekonstrukce a restaurování zinkové koruny v městské bráně Jindřichův Hradec. (plátkové zlacení). (1987)
Návrh a realizace oltářních svícnů sv. Markéta, Praha - Břevnov. (1994)
Restaurování věčného světla , kadidelnice, oltářních svícnů, monstrancí, relikváře v sv. Markétě-Praha.
(1980)
Návrh a realizace zlacené schrány na relikvii sv. Markéty,unústěné ve střední části oltáře v kostele
sv. Markéty, Praha (1994)
Návrh a realizace procesionálního kříže k oltáři v kostele sv. Markéty, Praha. (1990)
Rekonstrukce reliéfů v perleti a restaurování relikviáře sv. Markéty Praha - Břevnov. (1981)
Restaurování dvou Strahovských plenářů. (1982)
Restaurování jednoho putti s náhrobku (cín). (1998)
Restaurátorský pruzkum náhrobku biskupa Egkha v Krorněříži. (1998)
Rekonstrukce pěti vstupních dveří (secese), Haštalská ul. 13, Praha. (1998)
Restaurování vjezdových vrat do nádvoří Valdštejnského paláce, Praha. (1998)
Restaurování vjezdových vrat do Valdštejnského paláce, Praha. (1998)
Restaurování vjezdových vrat do Kolovratského paláce, Praha. (1998)
Restaurování renesančních dubových vrat a mříže v nadsvětlíku Thunovská ul. Praha. (1997)
Částečná rekonstrukce a restaurování dřevěných okovaných vrat do budovy Parlamentu, Praha. (1997)
Restaurování dubových barokních vrat Michalská ul. Praha. (1997)
Restaurování a částečná rekonstrukce dvou železných dveří z průchodu Melantrichova. - Michalská ul. Praha.
(1997)
Restaurování dubových barokních vrat Melantrichova ul. Praha. (1997)
Rekonstrukce renesančních dubových vrat - Martinská ul. Praha. (1996)
Gotická okovaná vrata s ojedinělýnu kovanými zánlky- Hnanice na Moravě. Severní a jižní (restaurování a
rekonstn1kce). (1983-1985)
Restaurování železných kovaných vrat s lunetovou 1nříží ve vrcholu portálu - kostel sv. Jana Nepomuckého,
Praha. (1990)
Rekonstrukce vrcholového kříže na věži kostela sv. Jana Lucemburského podle nerealizovaného návrhu
arch. Diessenhofera. (1989-1991)
Restaurování vstupních vrat s portálem - kostel sv. Mikuláše v Praze. (1989)
Rekonstrukce lambrýny nad hlavním vstupern do \Vilsonova nádraží - měď. rekonstrukce mosazných n1íř ží
na vstupních dveřích, rekonstrukce rnosazných reliéfů kryjících radiátory v prezidentském salonku. (19881989)
Rekonstrukce prosklené střechy se zlacenou lambrýnou - fasáda hotelu Merkur, Praha. (1986-1987)
Restaurování měděných tepaných sousoší na atice banh.-y, Praha - Můstek. (1988)
Restaurování a zlacení měděných písrnen textu na fasádě Obecního domu v Praze. (1996)
Restaurování a zlacení bronzové sochy sv. Ludinily a dvou andělů. (1992)
Restaurování oltáře s baldachýnem v kostele sv. Ludn1ily v Praze. Výška 16m, zlacená měď a n1osaz. (19871993)
Zlacené zámky a kované cínované prvky dveří - restaurování a částečná rekonstrukce (Markéta). (1990)
Rekonstn1kce a restaurování barokních rnříží v Benediktýnském klášteře sv. Markéty v Praze - Břevnově.
(1987-1991)
Stříbrný oltář, svatostánek, velké relikviáře v kapli Loreta Praha - restaurování a. částečná rekonstrukce.
(1984-1985)
Sochařská výzdoba a její restaurování na Čechově rnostě v Praze. Rekonstrukce chybějících částí bronzové
výzdoby. (1979-1981)
Rekonstrukce všech kovových atriburu umístěných na sloupu ve Valči. (1979)
Rekonstn1kce řetězu kolern morového sloupu podle dochovaných částí. (1979)
Rekonstrukce kovového zlaceného textu na měděné desce - Valeč. (1979)
Morový sloup od M. B. Brauna ve Valči - pískovec. (1978-1979)
Faksiinile soch M. B. Brauna-Lapidárium Praha. (1980)
Sochařská výzdoba atiky zámku ve Valticích - materiál mušlový vápenec. (1969-1975)

