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Restaurátor je hotový virtuóz, když dokáže zachránit z popela starožitnou pohovku, z níž 
zbylo po požáru pár titěrných kousků dřeva a pokroucených pér. To pak už není jen renovace, 
ale výroba velice luxusního zboží na zakázku. Neobyčejnou šikovnost může restauratér 
prokázat i při záchraně obrazu, jehož plátno je v dezolátním stavu a je v něm pořádná díra. 
Pokud svede tohle, dokáže si běžně poradit i s menšími úpravami. Kam se obrátit, když 
potřebujete vyspravit starožitný nábytek a staré umělecké předměty? Kdo vám poradí s 
výběrem starožitností?

Restaurátorský ateliér Fiala

Rozbité předměty, které pro vás mají nesmírnou hodnotu, znovu oživnou a prokouknou, když 
je svěříte do péče zkušeného restaurátora.Restaurátorský ateliér Fiala je místo s tradicí, 
založené r. 1991 Davidem Fialou, který měl od útlého dětství velice blízko k umění, jeho 
dědeček Josef Fiala byl totiž akademický malíř-krajinář a žák Vojtěcha Hynaise. V ateliéru 
vám kompletně zrenovují veškerý dřevěný starožitný nábytek, dají mu nové čalounění, ošetří 
dřevo, opraví rámy obrazů a hodiny, pohrají si s novým zlacením a ratanovým výpletem, 
opraví lustry a lampy i s elektroinstalací. Výsledkem práce v restaurátorském ateliéru je 
předmět, jenž vyhlíží jako nový, totiž staro-nový, jak tomu u starožitností bývá. Vynaložené 
peníze za uchování milých vzpomínek jistě stojí.



Malé nahlédnutí přes rameno

Jak pracuje restaurátor? Nejprve si váš předmět pečlivě vyfotí a sepíše restaurátorský záměr, 
jakýsi seznam nutných oprav a zásahů, jež mají uvést věc do původního stavu. Vlastně si 
počíná trochu jako architekt, v jehož mysli vzniká plán nového řešení domu. Je jedno, zda se 
jedná o starý obraz, křeslo, komodu nebo hodiny. Každá věc je originál, neexistuje 
jednoduchý návod na renovaci. Následně se tedy chopí své řemeslné výbavy a předmět s 
vynaložením velké míry trpělivosti opraví a vdechne mu nový život. Jakmile práci dokončí, 
sepíše o tom podrobnou zprávu, která spolu se starožitností putuje zpět k vám. Kromě 
restaurátorských služeb Ateliér Fiala pořádá i výstavy v galerii a v e-shopu prodává 
vlastnoručně zrenovované starožitnosti a obrazy.




