S P O L E Č N O S T P R O O B N O V U K U LT U R N Í C H P A M ÁT E K

2018–2019

STARÁ BOLESLAV
KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Jedna z prvních raně barokních staveb v Čechách. Kostel
byl postaven v letech 1613 – 23 dle návrhu rudolfinského
dvorského architekta G. M. Filippiho za podpory
jezuitského řádu. Stavba byla dokončena a vysvěcena
v roce 1723. Objekt je národní kulturní památka.

Práce na celkové obnově kostela, štukatérské a kamenické
práce, restaurování maleb a soch, obnova štukové výzdoby
se zlacením, oprava fasády.
Obnova poutního areálu byla přihlášena do soutěže
Stavba roku Středočeského kraje 2020, obdžela Cenu
hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji 2020,
Cenu za rekonstrukci památkového objektu a byla
nominována na titul Stavba roku Středočeského
kraje 2020.
V roce 2021 vyhrála Titul Stavba roku 2021 za vyjímečně
zdařilou a citlivou rozsáhlou obnovu nejstaršího českého
mariánského poutního místa a výstavního prostoru
Palladia země české, s důrazem na unikátní památkovou
hodnotu.
Berkovská kaple
– sv. Václav – stav po
dokončení prací

Jižní věž – stav po
dokončení prací

Štuková výzdoba
i s polychromií
presbytáře –stav
před a po dokončení
prací
Lažanská kaple
– stav po dokončení prací
Východní fasáda
– stav po dokončení prací
Pohled na fasádu
– stav před zahájením prací

Detail štukové
a malířské výzdoby
presbytáře – stav
po dokončení prací

Erb nad
Slavatovskou
kaplí – stav před
restaurováním

Černínská kaple
– erb – stav po
dokončení prací
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2015–2018

NÁRODNÍ
MUZEUM

Václavské náměstí 68, Praha 1

Štukové prvky
niky – stav
před a po
restaurování

Monumentální novorenesanční stavba postavená
v roce 1891. Historická budova Národního muzea
je od roku 1962 národní kulturní památkou ČR.
Restaurátorské práce na uličních fasádách a dvorní
fasádě – štukové a kamenické prvky – korunní římsa,
pamětní desky, sokl, figurální reliéfy, bosáže, plochy
fasád, restaurování soch a sgrafit.
Restaurátorské práce v interiérech – práce malířské,
štukové, kamenické a pozlacovačské – restaurování
stropů a stěn, obrazů – Hradčany, Zvíkov, Křivoklát,Karlův
Týn, štuková a malířská výzdoba hlavního schodiště.

Fasáda – stav po restaurování

Vnitřní vestibul
– stav po restaurování

Obraz Hradčany
stav před a po restaurování

Strop
– stav po restaurování

Dvůr – sgrafitová výzdoba – stav po restaurování
Štukové prvky – korintské hlavice
pilastru – stav před
a po restaurování
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2014–2021

HLAVNÍ
NÁDRAŽÍ

Wilsonova ul.300, Praha 1
Stavba objektu budovy Hlavního nádraží probíhala
v letech 1901 - 1909 podle projektu architekta
Josefa Fanty, největší secesní památka v ČR,
od r. 1976 kulturní památka.
Oprava fasády přijímací budovy C- Fantova budova,
budovy A a D a restaurování interiéru Fantovy kavárny.

Fantova budova
– stav po restaurování
Celkový pohled
– stav po restaurování

Stav před a po restaurování

Stav po restaurování
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2019–2021

PRAŽSKÝ
HRAD

Stav před a po restaurování
č. p.10

Jiřská ulice, objekt č.p. 8, č.p.9, č.p.10
Objekt č.p. 8: Objekt má středověký
původ. Po požáru v roce 1541 zde vznikla
nová renesanční výstavba.
Objekt č.p.9: Dům stojí na místě, kde stával kdysi
kostelík sv. Jana Křtitele. Fragmenty této původní
románské stavby jsou s určitou pravděpodobností
zachovány v přízemním zdivu objektu.
Objekt č.p. 10: Dům byl postaven na místě
renesančního objektu vybudovaného v letech
1575 - 1593 stavitelem Kašparem Chotkem.
Objekty jsou národní kulturní památkou.
Celková oprava fasád a střech včetně klempířských,
zámečnických a kamenných prvků, na fasádě č.p. 8
kopie původního obrazu.

Stav před a po
restaurování
č. p.8 a 9
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2019–2020

STARÁ BOLESLAV
BAZILIKA SV. VÁCLAVA
Původně románský, v renesanci a baroku
přestavovaný kostel. Stojí na místě kostela
sv. Kosmy a Damiána, kde byl podle tradice svým
bratrem Boleslavem I. 28. září roku 935 (nebo
929) zavražděn sv.Václav. V roce 1995 prohlášen
národní kulturní památkou.
Odborná oprava vnitřních a venkovních omítek
baziliky.

Výmalba v kapli

Fasáda
– stav po restaurování
Socha čerta
– stav po
restaurování
Během restaurování

Stav po dokončení prací

Stav po restaurování

Stav po dokončení prací
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2018–2021

KOSTEL NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE V PLASÍCH
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně románská stavba,
nejstarší v areálu bývalého kláštera, kterou založil Vladislav II.
již roku 1144. Navíc se jedná o první kamennou klášterní stavbu
v Čechách. Obnoven v baroku podle plánů J.B. Matheye,
J.B. Santiniho Aichela a K.I. Dientzenhofera. Objekt je národní
kulturní památka.
Celková obnova kostela včetně restaurátorských prací
v interiérech a exteriérech.

Stav po a před
rekonstrukcí

Stav po rekonstrukci
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2019–2021

CUKROVARNICKÝ
PALÁC
Senovážné náměstí, Praha 1

Palác byl postaven mezi roky 1912 a 1916 podle
návrhu architektů Josefa Zascheho a Theodora
Fischera v neobarokním stylu. Kubisticko-klasicistní
plastiky na průčelí vytvořil německý sochař Franz
Metzner. Objekt je kulturní památkou.
Generální oprava uličních a dvorních fasád,
restaurátorská obnova interiérů - štuková výzdoba,
restaurátorské kamenické práce, restaurátorská oprava
dřevěného obkladu stěn, vitrážových oken, dřevěných
dveří, restaurování vnitřních schodišť.
Restaurování
štukového
stropu

Stav po
dokončení prací

Restaurování
schodiště
– po ukončení prací

Restaurování štukového stropu

Restaurování schodiště
– stav po ukončení prací

Stav po dokončení prací
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2019–2022

STAVOVSKÉ DIVADLO
Ovocný trh, Praha 1

Jedno z nejstarších evropských divadel, ve kterém
je od roku 1783 nepřetržitý divadelní provoz.
Budova je barokně klasicistním dílem Antonína
Haffeneckera z l. 1781-1783.
Objekt je národní kulturní památkou.
Generální oprava fasád.

Stav po dokončení prací

Stav po
restaurování

Stav před restaurováním

Stav před a po restaurování
Stav po restaurování
Stav před a po restaurování
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2018–2019

LETENSKÁ
VODÁRENSKÁ VĚŽ

Schodišťový prostor
po ukončení prací

Letenská vodárenská věž, Na Výšinách 1, Praha 7

Rozsáhlý vodárenský areál byl dostavěn podle
projektu arch. Jindřicha Fialky stavitelem Karlem
Hübschmannem a Františkem Schlafferem
v roce 1888. Šestipodlažní hranolová
věžovitá stavba má novorenesanční
fasádu, které vévodí v 5. podlaží
vyhlídkový ochoz. Objekt je
kulturní památka.

Celkový pohled
– před a po dokončení prací

Restaurování fasády, vnitřního
pískovcového a litinového schodiště,
litinového zábradlí, opravy omítek ve
vnitřním schodišti.

Sloupy arkády – průběh čištění

Zlacení kruhového pole

Kruhové pole v 1. patře
– stav před a po dokončení
prací
Městský znak – stav před
a po ukončení prací

Volutový klenák nad ochozem
–stav před zahájením prací
a po dokončení
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2018–2019

2015–2016

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍHO
VYKUPITELE, RADIM
U KOLÍNA
Pseudogotická kaple vystavěná v letech 1891 – 1892 podle
plánu Josefa Mockera na náklady Jana z Lichtenštejna.
Vysvěcena byla 22. června 1893 kardinálem
J. E. Schönbornem. Objekt je kulturní památka.

KAPLE BOŽÍHO HROBU
NA PETŘÍNĚ/KŘÍŽOVÁ
CESTA NA PETŘÍNĚ
Praha 5

Kaple Božího hrobu byla postavena r. 1738 jako poslední
zastavení původní křížové cesty. Jejími autory byli kněz
Norbert Saazer a Jan Ferdinand Schor. Stojí mezi Petřínskou
rozhlednou a bludištěm. Objekt je kulturní památka.

Kompletní rekonstrukce kamenné fasády a interiéru včetně
vitráží a dřevěných prvků.

Celková oprava kaplí křížové cesty na Petříně včetně
kaple Božího hrobu.

Kaple byla v soutěži Stavba roku Středočeského
kraje 2017 oceněna zvláštní cenou poroty pro stavbu,
kterou financuje obec.

Kaple Božího hrobu na
Petříně – interiér a vstup po
dokončení prací

Interiér – stav během
restaurování a stav po
dokončení prací

Křížová cesta
– stav po ukončení prací
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2017–2020

ZÁMEK STEKNÍK
Žatec

Rokokový zámek z 2. poloviny 18. století, od roku
1964 kulturní památka.
Restaurátorské práce na nástěnné výmalbě interiérů
zámku.

Stav po rekonstrukci

Stav po rekonstrukci

Stav po rekonstrukci

Stav po rekonstrukci

Nástěnné výmalby

Stav po rekonstrukci
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2018–2019

HROBKA RODINY
LANNŮ A ŠEBKŮ
Olšanské hřbitovy, Praha 3

Objekt je zapsán v seznamu Kulturních památek
spolu s Olšanskými hřbitovy. Byl postaven jako
neogotická hrobka kolem roku 1873. Hrobka
byla vystavěna významným českým architektem
Antonínem Vítězslavem Barvitiem.
Oprava fasád a střech hrobky včetně vitrážových oken
a vstupní mříže.

Boční fasáda – finální stav

Vitráže
– stav po restaurování

Čelní fasáda – spodní reliéfy
a boční fasády původní stav

Zadní fasáda po restaurování

Celkový pohled
– stav po restaurování

Vstup – stav po restaurování

Čelní fasáda – reliéf – finální stav

Vitráže
– původní stav
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2018–2019

VINOHRADSKÁ
22
Praha 2

Nárožní činžovní dům postavený na přelomu 19.
a 20. století. Fasáda je novogotická s prvky české
renesance. Objekt je kulturní památka.
Oprava uličních fasád včetně sgrafitové výzdoby.

Výzdoba mezi okny
– stav po ukončení prací

Lunetová římsa
– stav po
dokončení prací

Výzdoba mezi okny,
doplňování chybějících částí
– stav před rekonstrukcí

Arkýř - sgrafito se zlacením
nad oknem – stav v průběhu
prací a stav po ukončení prací

Stav fasády po rekonstrukci

Lunetová římsa – stav v průběhu oprav
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2015

2018

DŮM U TOPIČŮ
Národní 9, Praha 1

Objekt je secesní adaptace empírového domu z let 1905
- 1906 podle projektu Osvalda Polívky. Objekt je kulturní
památka.

STÁTNÍ ZÁMEK
DUCHCOV
Duchcovský zámek dal vystavět Jan Bedřich
z Valdštejna na místě staršího renesančního
lobkovického sídla. Novější úpravu fasád zámku
a současný klasicistní vzhled získal zámek v letech
1812 – 1818 a následně byl upraven i rozsáhlý
přírodní park. Objekt je kulturní památka.

Oprava uliční fasády, restaurování zábradlí včetně
zlacení, praporových žerdí, vitráží.doby

Odkrytí a restaurování nástěnných výmaleb
stěn a stropů.

Stav po rekonstrukci
– detail štukové výzdoby

Sál 184 – stav po
restaurování

Sál 185 – stav po
restaurování

Stav před restaurováním
– detail mozaiky

Dům U Topičů
– stav před rekonstrukcí

Detail
– stav před
restaurováním

Stav před
restaurováním
– detail výzdoby
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2018–2019

STÁTNÍ ZÁMEK
VELTRUSY
Barokní zámek byl postavený v 60. letech
18. století. Patří mezi přední díla vrcholného
období baroka a rokoka v Čechách. Autorství
je připisováno významnému pražskému
architektu italského původu Giovannimu Battistu
Alliprandimu. Je zapsán v seznamu nemovitých
kulturních památek v ČR a je národní kulturní
památkou.
Restaurování štukové a malířské výzdoby v interiérech,
restaurování štukolustra.
Barokní obraz po restaurování

Pichlerův obraz – stav
před restaurováním
celkový pohled a detail
poškození
Výmalba zlacení
– stav po restaurování

Barokní obraz hlavního
sálu – stav po restaurování

Hlavní sál – stav po restaurování

Barokní špaleta

Strop se štukovou výzdobou
a zlacením – stav po restaurování

Ukázka poškození
zlacení
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2018

JUNGMANNOVO
NÁMĚSTÍ 7
Praha 1

Objekt je novorenesanční obchodní a nájemní dům
postavený v letech 1889-1892 Františkem Buldrou.
Restaurování společného interiéru - štukové omítky,
výmalba na stěnách a stropech, restaurování a doplnění
dlažeb na podestách, vyčištění kamenných schodišťových
stupňů, restaurování zábradlí na schodišti, oken a dveří
vedoucích do prostoru schodiště.

Stav po rekonstrukci

Poškozené omítky
po elektroinstalaci

Stav před
restaurováním
Stav po rekonstrukci

Stav po rekonstrukci

Vstup – stav po restaurování

Postup překopírování kresby
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2014

2019–2020

DUKELSKÝCH HRDINŮ
696/43

VIOLA

Národní 7, Praha 1
Objekt zvaný „Viola“ - kulturní nemovitá památka, je secesní
budova pojišťovny z let 1906 – 07 od architekta Osvalda
Polívky. Secesní budova je přestavbou staršího empírového
domu upravovaného v letech 1869, 1894 a 1900. Dílem
mimořádné hodnoty se staly i Šalounovy figurální reliéfy
v 1. patře fasády.

Praha 7

Čínžovní dům postavený dle plánů arch. J. Zeyera z roku
1894, bohatě zdoben štukovou a sgrafitovou výzdobou
v novorenesačním duchu a keramickými poli, která s největší
pravděpodobností nahradila původní freskovou výzdobu
(údajně podle Alšových návrhů). Objekt je kulturní památka.

Restaurování štukové výzdoby a omítek, kovových částí,
keramické a skleněné mozaiky a restaurování sochařské
výzdoby.

Oprava uliční fasády včetně restaurování sgrafitové
a keramické výzdoby.
Nálezy sgrafitové výzdoby

Stav po dokončení prací

Keramický obklad
s vyobrazením českých
královen – stav před
zahájením prací
Maskaron nad vstupními dveřmi
– stav v průběhu sondážního
průzkumu
Keramický obklad
– zkoušky čištění
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Praha 5

Činžovní dům z konce 80. let 19. stol. Uliční průčelí
s fasádou v neorenesančním stylu spoluvytváří pohledově
exponovanou nábřežní část pražského panoramatu.
Oprava uliční fasády, restaurování malířské a štukatérské
výzdoby stěn a stropů ve vstupním vestibulu.

2017– 2018

2015–2018

JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ
475/47

JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ
729/31
Praha 5

Činžovní dům z konce 19. stol. ve stylu pozdní italské
renesance s barevnou sgrafitovou výzdobou dle arch.
J. Zeyera. Na nároží jsou sgrafitové obrazy českých kněžen
a královen (např. Libušina věštba, sv. Ludmila, Eliška
Přemyslovna).
Rekontrukce uliční fasády včetně sgrafitové výzdoby
a fresek.

Stav před a po
dokončení prací
Stav před a po dokončení
prací

Veřejný interiér
– stav před
zahájením prací
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2018

2017

DRAŽICKÉHO
NÁMĚSTÍ 65/10
Praha 1

MOSTECKÁ 26

Praha 1

Objekt je novorenesanční dům Malostranské záložny
s úřadovnami spořitelny, s obchody a byty postavený
v letech 1894 – 95 podle projektu Jana Šuly a Victora Skučka.

Novorenesanční nájemní dům podle plánů
Čeňka Gregora a Karla Starka z let 1888 – 1889.
Nároží mezi jižní a západní fasádou je obohaceno
o zapuštěnou půlkruhovou věž.

Restaurování vstupního vestibulu – restaurování štukové
a malířské výzdoby se zlacením, oprava mozaikové
podlahy, restaurování dřevěných prvků.

Oprava uliční fasády.
Uliční fasáda
– stav po rekonstrukci

Stav po rekonstrukci
– celkový pohled

Veřejný interiér
– stav po dokončení prací
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2017

SSČ AKADEMIE VĚD ČR

VÝBĚR DALŠÍCH REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK
SPOLEČNOSTI AKANT ART, V.O.S.

Národní 1009/3, Praha 1

Budova Akademie věd České republiky byla postavena
v letech 1858–1862 původně jako budova Spořitelny
české.
V letech 1894–1896 došlo k jejímu rozšíření. Její
novorenesanční styl zůstal zachován. Od roku 1964
je celý objekt památkově chráněn.

Pražský hrad - Jižní křídlo Nového královského
paláce (č.p.1)
Oprava vnějšího pláště jižních fasád / 2019-2021
Masarykovo nábřeží 6, Praha 2
Restaurování uliční fasády a společných prostor
domu / 2019-2020

Oprava uliční fasády včetně restaurátorských prací na
sochařských a nefigurálních dílech z kamene a štuku.

Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1
Restaurování omítek a maleb v interiéru
/ 2019-2020

Sousoší na atice

Stav po restaurování

Wieserův dům Terezín
Restaurátorské práce v interiéru - restaurování
omítek a stropů, restaurování maleb stropů,
podlah z kamene, kamenných obkladů
/ 2019-2020
Národní 11, Praha 1
Oprava uliční fasády / 2020
Deymovský palác, Voršilská 130/8, Praha 1
Oprava uliční fasády / 2020
Francouzská 1, Praha 2
Oprava uliční fasády / 2020
Daubkova hrobka, Olšanské hřbitovy, Praha 3
Oprava fasády hrobky / 2018-2019
Chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních
Rekonstrukce fasády chrámové věže, oprava
zdobných prvků fasády, restaurování kovového
kříže věže chrámu / 2018 -2019
Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5
Oprava uliční fasády / 2016-2018
Zborovská 54, Praha 5
Oprava uliční fasády / 2016-2018
Zámek Dobříš – oranžerie ve francouzském parku
Restaurování zámecké oranžerie / 2019
Botanický ústav AV ČR - Zámek Průhonice –
Gloriet
Oprava degradované omítky / 2019

Národní kulturní památka Vyšehrad
Restaurování průjezdu Táborské brány / 2019
Buldrova hrobka, Olšanské hřbitovy, Praha 3
Oprava fasády hrobky / 2019
Letenská vodárenská věž, Na Výšinách, Praha 7
Obnova litinové pumpy / 2019
Kaple sv. Máří Magdalény Buštěhrad
Celková oprava kaple / 2019
Králodvorská 1085/21, Praha 1
Oprava uliční fasády / 2019
Vyšši odborná škola zdravotnická a SZŠ Praha 1
Oprava uliční fasády / 2018
Pražský hrad - objekt č. p. 55
Rekonstrukce historické fasády / 2018
Palffyovský palác, Valdštejnská 158/14, Praha 1
Restaurátorské práce v interiéru - na centrálním
schodišti / 2018
SSČ Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1
Obnova výmalby a zdobných prvků na Hlavním
schodišti / 2018
Goethova vyhlídka, Karlovy Vary
Oprava vnější cihelné fasády, repase kamenických
prvků / 2018
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
Restaurování výmalby oratoří v kostele sv. Václava
v Lokti / 2018
Novomlýnská Vodárenská věž
Restaurování kamenné fasády, restaurování
barokní štukové římsy, restaurování vnitřního
dřevěného schodiště / 2016-2017
Pinkasova synagoga, Široká 3, Praha 1
Restaurátorské malířské práce v interiéru / 2017
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Liliová 219/5, Praha 1
Restaurování interiérů - stropů - valené klenby
s lunetami se štukovými rokajovými ornamenty
a zrcadly s freskovou výzdobou, restaurátorsky
provedená oprava stěn, restaurování štukové
výzdoby / 2016

Purkrabství Pražského hradu, Praha 1
Rekonstrukce jihozápadního rohu nádvoří / 2014

Hotel Excelsior, Zlatnická 3, Praha 1
Obnova štukové a malířské výzdoby
ve 2 sálech / 2016

Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí
1554/52, Praha 1
Obnova fasády budovy muzea vč. všech
plastických prvků na jejím vnějším plášti / 2011

SPA & KUR hotel Praha ve Františkových Lázních,
objekt Palace
Oprava fasády včetně balkonů, říms a fasádních
ozdobných prvků / 2016
Jilská 2, Praha 1
Rekonstrukce bytového domu - štukatérské
a restaurátorské práce na fasádě a v interiéru /
2016
Maiselova synagoga
Restaurování omítek se zdobnými štukovými prvky
v exteriérech a interiérech
včetně zlacení / 2015
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje, Velehrad
Restaurování interiérů: kaple Maří Magdalény,
Božského srdce, sv. Barbory, sv. Floriana,
sv. Metoděje a sv. Ignáce - sochařské,
uměleckořemeslné a řemeslné práce na štukové
výzdobě, zlacení, restaurování umělého mramoru
a mramoru, nástěnných maleb a fresek / 2015
Italské Velvyslanectví, Nerudova 20, Praha 1
Restaurování uliční fasády směrem do Nerudovy
ulice, oprava omítek, kamenných článků,
sochařské výzdoby / 2015

Fürstenberský palác, Valdštejnská 153/8,
Praha 1 - Malá Strana
Restaurování fasády / 2014

Společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků, zaměřená
na obnovu kulturních památek a jejich částí, která jsou díly
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.
Členové společnosti jsou oprávněni restaurovat umělecká
a uměleckořemeslná díla ve štuku a kameni, díla malířská,
pozlacovačská a práce v sádře, kovu, dřevě a umělém
kameni.
Firma byla založena v první polovině roku 1992 sloučením
restaurátorů a podnikatelů uměleckořemeslných
profesí, kteří do té doby pracovali u státních podniků,

...

Restaurátorské práce na nástěnné výmalbě
interiérů zámku

specializovaných na rekonstrukce památkových objektů.
Firma má svoje zaměstnance a vlastní výuku učňů
v uměleckořemeslných oborech. Se společností spolupracují
i restaurátoři z řad akademických malířů a sochařů. Odborné
práce restaurátorské jsou zabezpečeny nositeli příslušné
licence Ministerstva kultury ČR.
Společnost zajišťuje prostřednictvím svých odborných
smluvních partnerů zpracování stavebně historických
a restaurátorských průzkumů a příslušné laboratorní práce
nutné pro stanovení restaurátorských a uměleckořemeslných
postupů a technologií (mikroskopická a mineralogická
vyšetření vzorků materiálů, výstavby barevných vrstev
a výzkum organických a anorganických komponent metodou
infračervené spektroskopie a výzkum anorganických
komponent na EDAXu a mikrosondě).
AKANT ART, v. o. s. pracuje převážně na památkově
chráněných objektech náročného charakteru. Společnost
disponuje dílenskými prostorami a ateliérem včetně
skladového zázemí o rozloze cca 1 500 m2. Vlastní lešení,
soupravu na mytí fasád a interiérů, veškeré potřebné
prostředky na obnovu památek a svoji autodopravu. Podle
potřeby investorů zajišťujeme i doprovodné řemeslné práce
lešenářské, klempířské, zednické a další odborné práce při
obnově památek.

Italský kulturní institut, Šporkova 14, Praha 1
Oprava uliční fasády - štukatérské, kamenické
a kovářské práce
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