
Vybrané realizované akce 

 Sochařská umělecká díla ze štuku 

o Komplexní restaurování štukové plastiky andílka (včetně rekonstrukcí 

chybějících částí) z interiéru kaple sv. Isidora v Křenově. Baroko/mezi léty 

1705-1725/autor neznámý.  

 Sochařská umělecká díla z kamene 

o Komplexní restaurování sochy anděla s krucifixem (včetně rekonstrukcí 

chybějících částí) z kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Luži. Pozdní 

baroko/1746 /autor neznámý. 

 Sochařská umělecká díla z kamene - pozlacený povrch 
o Průzkum a restaurování sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty na 

náměstí 5. května v Jablonném nad Orlicí. Pedagogický dohled: Jan Vích, 

akad. sochař a restaurátor. Baroko/1748/autor neznámý. 

 Uměleckořemeslná díla ze štuku 
o Restaurování a rekonstrukce štukatur jižní klenby interiéru kostela a 

rekonstrukce štukatur stěn interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého v Kutné 

Hoře. Samostatná práce v týmu pod vedením ak. soch. Jana Turského. 

Baroko/autor neznámý. 

 Uměleckořemeslná díla z kamene 
o Průzkum a restaurování žeber a kružeb okna západního průčelí, kružeb dvou 

oken ve štítu západního průčelí a devíti oken jižní věže, restaurování 

kružbové balustrády nad bočním vchodem na severní straně kostela. 

Zhotovení a osazení kopií destruovaných prvků (pět kružeb, fiála a poupě 

křížové kytky) chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Neogotika/arch. 

František Schmoranz, arch. Josef Mocker, arch. J. Podhájský a arch. A. Živný. 

 Uměleckořemeslná díla z kamene 
o Komplexní práce včetně zajištění statiky a hydroizolace zdiva a portálu. 

Průzkum a restaurování vstupního portálu s balkonem radnice v Poličce – 

národní kulturní památka (Provedení sanačních prací a hydroizolace zdiva a 

portálu. Statického zajištění balkonu a hydroizolace jeho podlahy). 

Baroko/stavba radnice 1739 až 1744/autor neznámý.  
o Fasády – kámen/štuk. Průzkum a restaurování kamenných prvků a štukatur 

průčelí fasády zámku a oprava a rekonstrukce dlažby v průjezdu a vstupu 

zámku a restaurování kamenných prvků zdi čestného dvora: 2 barokní vázy 

na tordovaných sloupech u vstupu a dvou zídek při fasádě zámku k brankám. 
o Zámek Potštejn a jeho areál. Baroko/roky 1749 až 1755/Jan Ludvík Harbuval 

Chamaré. 
 Kašny Restaurování a osazení kašny na čestném dvoře zámku 

Potštejn, Jarníkova čp. 1. Baroko/roky 1749-1755/Jan Ludvík Harbuval 

Chamaré. 


