
                 REFERENCE                 
Pasířství Martina Jiráska se již od roku 1997 zabývá zakázkovou výrobou svítidel, interiérových 
doplňků z mosazi a obecných kovů. Výrobky vycházejí z jeho návrhů, ale i z návrhů zákazníků, 
výtvarníků a architektonických dílen.

Dále nabízí restaurování a renovace nejen kovových předmětů historického charakteru, ale také 
práce kovotlačitelské, zámečnické, platnéřské  a kovářské.

• O firmě:  Výroba a restaurování svítidel – lustry, lampy, stolní lampy
• Výroba zábradlí – dřevo, běžný kov, sklo, mosaz
• Zámečnické práce – kovové konstrukce, brány, drobné výrobky z kovu
• Kovářské práce – ploty, mříže, zábradlí
• Bytové doplňky – věšáky, stolky, krbové nářadí atd 

                                                                  

Státní opera Praha - zakázka většího rozsahu, výroba kovových prvků                                             
Kostel Albrechtice - restaurování lustru, kovových prvků                                                                    
Zámek J. Hradec - zakázka většího rozsahu, restaurování lustrů                                                        
Hrad Strakonice - zakázka většího rozsahu, restaurování kovových prvků                                       
Český rozhlas - výroba pamětní desky                                                                                                    
Národní divadlo – výroba kopií historických kasiček
Kolovratský palác – restaurování svítidel, restaurování a výroba historických předmětů z 
mosazi
Valdštejnský palác – výroba svítidel, restaurování svítidel
SZ Hluboká n/V     – výroba svítidel, restaurování svítidel
Synagoga Brandýs n/V – výroba svítidel
Synagoga Boskovice – výroba svítidel
Gröbeho vila – výroba svítidel

http://www.pasirstvi-jirasek.cz/o-firme/
http://www.pasirstvi-jirasek.cz/fotogalerie/grobeho-vila/
http://www.pasirstvi-jirasek.cz/fotogalerie/sz-hluboka-nv/
http://www.pasirstvi-jirasek.cz/fotogalerie/valdstejnsky-palac/
http://www.pasirstvi-jirasek.cz/fotogalerie/kolovratsky-palac/


Klášter Plasy – výroba svítidel
Klášter sester klarisek Č. Krumlov – výroba svítidel
Vila Bertramka – restaurování svítidel
Lobkovický palác     – výroba zábradlí
Hotel Jalta     – renovace interieru kasina
TOP Hotel Praha – výroba svítidel a předmětů z mosazi

a mnoho jiných prací většího či menšího rozsahu.

Reference výběrově:

Národní divadlo:

Palác Kolovrat:  :

http://www.pasirstvi-jirasek.cz/fotogalerie/c-krumlov-klaster-sester-klarisek/
http://www.pasirstvi-jirasek.cz/fotogalerie/klaster-plasy-vyroba-svitidel-2/


Valdštejnský palác:

Synagoga Boskovice:

Synagoga Brandýs :

Hospodářské stavení Plasy:



Hospodářské stavení Plasy:

Památník Vítkov:

    

          Porcelánový lustr SZ Hluboká      



Hlavní lustr –  kostel -  Svitavy



Restaurování lustru – soukromý zadavatel, Praha 6



Věčné světlo – kaple – Senát ČR



Restaurování kubistického lustru – soukromá osoba – Praha 1



Restaurování lustru – soukromá osoba – Praha 6



 
Výroba lustru – synagoga Brandýs



Výroba svítidel Plasy



Výroba luceren Č.Krumlov 



Restaurování porcelánového lustru SZ Hluboká



Restaurování lustru kostel Březno



Restaurování  lustrů SZ Hluboká



Restaurování luceren  SZ Hluboká



Restaurování  svítidel  palác Kolovrat



Národní divadlo



Restaurování zábradlí K.Vary



a mnohé další

Kontakt

Dílna:

Kovovýroba Jirásek
Na louži 5
Praha 10 – Vršovice
tel: +420 736 170 251

Privat:

Martin Jirásek
Papírníkova 617/7
Praha 4 – Kamýk
tel: +420 736 170 251
IČ: 71272151
DIČ: CZ7001041399
e-mail: pasirstvijirasek@seznam.cz

www.pasirstvi-jirasek.cz

mailto:pasirstvijirasek@seznam.cz

