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Libor Pražan (42) začal svoji profesní 
dráhu restaurátora starožitného nábytku 
v Lounech, kde se narodil, prožil dět-
ství i část dospělosti. Vztah ke dřevu byl 
v jeho rodině hluboce zakořeněn – i když 
jen na amatérské úrovni. Jeho otec i dě-
deček, oba profesí elektrikáři, měli práci 
se dřevem jako svoji velkou zálibu. A po 
nich lásku k tomuto mate riálu údajně 
zdědil. Avšak navzdory touze věnovat se 
uměleckému řemeslu se vyučil obrábě-

čem kovů a později, s cílem získat maturi-
tu, vystudoval ještě střední pedagogickou 
školu, obor vychovatelství. Ničemu z toho 
se ale nikdy profe sionálně nevěnoval. Po 
vyučení vystřídal několik zaměstnání od 
číšníka až po finančního poradce, aby se 
v polovině 90. let k vysněnému řemeslu 
velkým obloukem nakonec přece jen do-
stal. Dnes má již více než dvacetiletou 
praxi uměleckého truhláře a restauráto-
ra, vlastní atelier v jihočeských Hradcích, 
kam se v roce 2010 přestěhoval, je uzná-
vaným odborníkem ve svém oboru. Avšak 
to, že nemá potřebné vzdělání, dodnes 
vnímá jako svůj hendikep, který mu např. 
znemožňuje ucházet se o zakázky na 
restaurování kulturních památek.

DM: Proč jste se vlastně nevyučil 
tomu, co Vás od útlého věku bavilo?
L. P.: Těch důvodů bylo víc. Jedním 
z nich bylo to, že jsem se zalekl skuteč-
nosti, že budu muset absolvovat talen-
tové zkoušky z kreslení, jejichž úspěšné 
složení bylo pro přijetí na obor restauro-
vání nábytku podmínkou. A já jsem nikdy 
kreslit neuměl. I kdyby mi šlo o život, tak 
třeba koně nenakreslím. Ale ani rodiče 
tomu nebyli příliš nakloněni. Nemohli 
se smířit s představou, že bych byl na 
internátě v Brně a domů jezdil třeba jen 
jednou za měsíc.
Já však v tomto směru nejsem výjimkou. 
Spousta lidí pracuje a je úspěšná v úplně 
jiném oboru, než jaký původně vystudo-

Starý nábytek v sobě často 
ukrývá zajímavé příběhy
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nábytku nebo výrobě jeho replik. Svůj sen o práci se dřevem začal snít už jako malý kluk. Jeho cesta 
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Libor Pražan, ač nevyučen v oboru, se opravám starého nábytku nebo výrobě jeho 
replik úspěšně věnuje více než dvacet let. V roce 2012 získal dokonce titul Živnostník 
roku Jihočeského kraje

První replika intarzovaného barokního 
sekretáře, vyrobená pouze na základě 
obrázku z časopisu
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vali. Tím chci říct, že nikdy není pozdě 
začít dělat to, k čemu vás srdce táhne. 
A to bez ohledu na to, že vám rozum říká, 
že je to nesmysl, že to neumíte, že na 
to nemáte vzdělání, zkušenosti, zázemí 
apod.

DM: Co bylo pro Vás tím rozhodují
cím momentem, který Vás přiměl „za
čít dělat to, k čemu vás srdce táhlo“? 
L. P.: Předcházela tomu nespokojenost 
s tehdejším zaměstnáním. To co jsem 
vždycky dělat chtěl, jsem dělat nemohl, 
a to, co jsem dělal, mě nebavilo a ne-
uspokojovalo.
Zvrat v mém profesním životě nastal po 
jedné návštěvě zámku Hluboká někdy 
v roce 1995. Doslova mě uchvátily in-
teriéry, ať už to byly dřevěné podlahy, 
obložení nebo nábytek. Napadlo mě, 
že něco takového už by dnes asi nikdo 
nevyrobil. Pár dnů nato jsem šel kolem 

prodejny s nábytkem a jen tak ze zvě-
davosti vešel dovnitř. Stál tam podobný 
kus intarzovaného nábytku, který jsem 
viděl na Hluboké. Domníval jsem se, že 
je to nějaká starožitnost, ale prodavačka 
mě vyvedla z omylu. Vysvětlila mi, že jde 
o úplně nový výrobek. A to byl ten impuls, 
kdy jsem si uvědomil, že ono to ještě 
jde. Že ještě existují lidé, kteří to umí. 
A když to i dnes někdo umí vyrobit jako 
tenkrát, tak proč bych to neměl dokázat 
i já? A tak jsem se ve svých 21 letech 
vydal na cestu výrobce replik dobového 
nábytku.

DM: A jaká ta cesta byla?
L. P.: Dlouhá a nesmírně těžká. Začínal 
jsem sice jako naprostý amatér, ale zato 
s obrovským nadšením. Veškerou teorii 
i praxi, od historie přes konstrukce až 
po materiály, jsem musel jako samouk 
zvládnout sám.

Mé první kusy nábytku, které jsem si 
vyrobil v kůlně na zahradě, kam v zimě 
profukoval i sníh, bez jakéhokoliv vyba-
vení, jen za pomoci základního ručního 
nářadí, skončily v kamnech. Jinak to ani 
dopadnout nemohlo, protože mi chyběly 
základní znalosti o výrobě nábytku a bo-
hužel mi neměl kdo poradit. Bylo to sa-
mostudium metodou pokus – omyl. Pak 
jsem se rozhodl absolvovat alespoň re-
kvalifikační kurz na uměleckého truhláře 
ve SOŠ Litvínov-Hamr, kde jsem poprvé 
viděl, jak vypadá truhlářská dílna. A měl 
jsem štěstí na lidi, protože hned zkraje 
jsem potkal staršího pána – zkušeného 
truhláře, který mi nabídl pomoc. Umožnil 
mi některé operace, především strojní 
opracování dřeva, dělat v jeho dílně. Byl 
ze staré školy a ovládal ještě původní re-
ceptury, které se používaly v minulých 
stoletích. Ten mi předával své zkušenosti 
a byl také mým prvním odpovědným zá-

Kazeta na šicí potřeby z 18. století, kterou zákazník přinesl v „torzálním“ stavu, chátrala dlouhá desetiletí v devastujících pod
mínkách půdního prostoru v kartonové krabici

Renovace kazety spočívala ve zmapování původních obrazců, sejmutí zbytků intarzií, zpevnění nahnilého korpusu pomocí 
speciální pryskyřice, znovusestavení obrazců a jejich doplnění o chybějící dílky. Podle jediné dochované nožičky byly vyrobeny 
tři nové. Po naklížení intarzií na korpus následovala obnova malby vnitřních ploch, pečlivé vybroušení povrchu, moření a šela
ková politura. Závěrem bylo osazení novými panty vyrobenými uměleckým kovářem podle dochovaného torza jednoho z nich
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stupcem pro živnostenské oprávnění, 
které jsem si vyřídil v roce 1998. To pro 
mě byla velká škola.
Dalším zdrojem vědomostí mi byla li-
teratura. Protože mi imponoval hlavně 
nábytek 17.–18. století, sháněl jsem in-
formace, které se týkaly právě tohoto 
nábytku. Naučil jsem se dělat barokní 
intarzie, lepit teplým klihem, nanášet 
šelakovou polituru a začal jsem podle 
obrázků vyrábět repliky barokních šper-
kovnic.
Pak jsem pro inspiraci začal objíždět 
zámky. Ke vstupence jsem si připlatil 

možnost fotografování a jeden prohlíd-
kový okruh jsem absolvoval třeba i třikrát 
za sebou. Avšak ani napotřetí jsem ne-
věděl, komu ten zámek patřil. Absolutně 
jsem nevnímal výklad, zajímalo mě pouze 
interiérové vybavení. A pak jsem to doma 
zkoušel vyrábět. To bylo období, kdy 
jsem se vypracoval od jednoduchých 
intarzií až po složitější motivy. A jednoho 
dne přišel první zákazník, který mi přinesl 
na opravu jednoduchou skříň na hodiny. 
Tak se ze mě stal restaurátor. Byl to prv-
ní kus nábytku, který jsem na zakázku 
opravoval. Ale upřímně řečeno, ta skříň 
byla ve stavu, kdy jsem na ní neměl co 
zkazit. 

DM: Dál už to šlo samo nebo jste 
tomu musel nějak pomáhat?
L. P.: Možná mi občas trochu pomohla 
i moje určitá „drzost“. Například mi jed-
nou, to už jsem měl za sebou asi deset let 
praxe, zákazník přivezl nábytek vykláda-
ný perletí a mosazí s dotazem, jestli bych 
to dokázal opravit. Já jsem samozřejmě 
bez sebemenšího zaváhání odvětil, že 
mu to opravím. Když ale odjel, sedl jsem 
si a říkal si: „Co teď s tím budeš dělat?“ 
Ale všechno je jednou poprvé. A tak 
jsem postupoval opravdu centimetr po 
centimetru a s neskutečnou opatrností 
a pečlivostí a s obrovským respektem, 
abych to udělal správně. Tak jsem se 
dostal k technice nazývané boullete-
rie1, do které jsem se doslova zamiloval 
a začal se jí více věnovat. Naučil jsem 
se pracovat se želvovinou, slonovinou, 
perletí, mosazným a cínovým plechem, 
gravírovat atd. Postupně od jednoduš-
ších věcí jsem se dostal až k hodně slo-
žitým kusům nábytku.

DM: Jak náročné je shánět tyto ma
teriály?

L. P.: Perleť a mosazný plech se dají 
celkem bez problémů koupit. Se želvovi-
nou a slonovinou je to ale horší, protože 
obchod s oběma materiály je zakázán. 
Dá se ale koupit třeba umělá želvovina, 
která je od té pravé téměř k nerozeznání. 
Slonovinu lze do jisté míry nahradit hově-
zí kostí. Občas se dá také sehnat slono-
vina z kláves starých vyřazených klavírů. 
Ale ani cínový plech není na trhu úplně 
obvyklá komodita. V menším množství 
se však dá koupit např. od varhanářů.

DM: A co dřevo?
L. P.: U barokního nábytku je velká vý-
hoda v tom, že se na intarzie používala 
většinou domácí dřeva, zejména ořech, 
třešeň, švestka, různé kořenice apod., 
které se dají sehnat. A když už jste veřej-
ně znám, tak se vám lidé často ozvou 
sami s tím, že např. na zahradě pokáceli 
ořech a že ho třeba vymění za palivové 
dřevo. Jako konstrukční dřevo používám 
např. materiál ze starého nábytku či jeho 
částí, které již nelze opravit, anebo stará 
prkna či trámy získané z různých demolic 
starých stodol apod.

DM: Co Vás dnes živí víc, restauro
vání nebo výroba replik?
L. P.: Hlavní náplní mé činnosti je restau-
rování. To převládá. Ale ono to jde ruku 

Jádrem renovace hodinové skříně byla oprava poškozeného vykládání. Jednotlivé dílky se vlivem teplotních změn časem 
z dřevěného korpusu uvolnily a odpadaly

Hodiny Thuret Paris ve stylu André 
Charlese Boulle z dílny známého hodi
nářského rodu Thuretů

1 Povrchová úprava viditelných ploch nábytku 
technikou boulleterie (podle pařížského výrobce 
nábytku André-Charlese Boulle, žijícího v letech 
1642–1732, který vyráběl pro Ludvíka XIV. a byl 
tvůrcem většiny nábytku ve Versailleském paláci), 
je vykládání různými materiály, jako je ebenové 
dřevo, želvovina, rohovina, slonovina, mosaz, 
měď, cín, stříbro aj. Nábytek zdobený boulleterií 
byl často vyráběn v páru, protože výsledkem pro-
cesu řezání materiálů ve dvou vrstvách byly dvě 
kompletní sady vykládaných vzorů. Hlavní sada se 
nazývala première-partie, druhá, inverzní sada se 
nazývala contre-partie.



DM 5/2017 37

reportáž
v ruce s vývojem cen starožitností. V 90. 
letech a ještě na přelomu milénia se ceny 
originálních kusů pohybovaly v astrono-
mických částkách. Populární byl hlav-
ně nábytek z 18. století a biedermeier. 
Tehdy za mnou chodilo hodně zákazní-
ků s tím, že chtějí vyrobit repliky, které 
byly pochopitelně levnější. Takže jsem 
např. stavěl sedm barokních sekretářů. 
Ale jak šla postupně cena originálního 
nábytku dolů, začal opadat zájem o vý-
robu replik. Lidé si na různých burzách 
či aukcích raději koupí originál, který se 
dnes často prodává za zlomek toho, co 
stál před dvaceti lety.

DM: Jaký nejnáročnější kus jste opra
voval?
L. P.: Takových bylo několik, ale určitě 
k nim patřil nábytek s boulleterií. Jde 
o velmi nesourodý materiál, který na 
podkladu z měkkého jehličnatého dře-
va špatně drží. Hlavně díly z mosazného 
plechu někdy zcela chybí a musí se vyro-
bit nové. A potom pečlivě přilepit. Lepení 
teplým klihem vyžaduje přesný techno-
logický postup, zejména dostatečnou 
teplotu prostředí i materiálu. Plechy musí 
mít zdrsněné a dobře odmaštěné lepené 
plochy. Lože musí být pečlivě vyčiště-
né. A kolikrát se to napoprvé nepovede, 
takže se to dělá napodruhé, napotřetí. 
Náročnost oprav u tohoto nábytku je 
opravdu velká.

DM: A nebylo by jednodušší použít 
nějaké modernější lepidlo?
L. P.: Jednodušší by to bylo, ale asi by 
to nebylo příliš profesionální. Teplý klíh 
je restaurovatelný, takže umožní i příštím 
generacím nábytek opět restaurovat. 
Díky použití teplého klihu totiž restau-
rátor může jednotlivé díly intarzie, např. 
zčásti odlepené, opatrně sundat, opra-
vit, očistit a vrátit zpět. Při použití mo-
derních lepidel by je při odstraňování 
nejspíš zničil a musel by je nahradit no-
vým materiálem. A v restaurátorství platí 
zásada: Nenahrazovat, pokud to není 
nezbytně nutné! To znamená zachování 
původního materiálu v maximálně možné 
míře. Podstatou restaurování v ideálním 
případě je nábytek rozebrat na jednotlivé 
díly, vyčistit, opravit a vrátit zpět. 

DM: A co když v intarzii chybí větší 
plochy? Jak obnovíte ornamenty, 
které tam již nejsou?
L. P.: Jsou dvě možnosti. První je zakon-
zervování v současném stavu, kdy se 
chybějící části nedoplňují. Tento přístup 
se uplatňuje hlavně v památkové péči 
u památkově chráněných historických 

exponátů. Druhou možností je chybě-
jící části nahradit nově vyrobenými díly. 
Tento způsob opravy se používá hlavně 
u předmětů v soukromém vlastnictví, 
kde převládá snaha o to, aby původní 
krása opět ožila. A s obnovou chybějí-
cích ornamentů zpravidla nebývá prob-
lém. V původních intarziích totiž obvykle 
panuje určitý geometrický řád a symet-
rie, takže i když na některém místě chybí 
třeba větší kus plochy, dá se zpravidla 
odvodit z jiného dochovaného místa. 
Neplatí to samozřejmě obecně, existují 
i nesymetrické, např. florální či figurální 
motivy, ale já jsem zatím naštěstí neměl 
případ, kdy bych to musel řešit.

DM: Jaký nábytek restaurujete nej
častěji?
L. P.: To je různé. V poslední době se 
nám např. sešlo několik kusů nábytku 
z 19. století ve stylu tzv. historismu, kte-
rý je mezi lidmi poměrně dost rozšířený. 
Loni na podzim jsme zde měli několik za-
jímavých kusů empírového nábytku, ale 
také biedermeier nebo klasicismus. A to 
už jsou vzácnější kusy. Také jsme dělali 
dvě komody ve stylu André-Charlese 
Boulle. Letos nás čeká např. oprava 
nábytku ze 30. let minulého století od 
Jindřicha Halabaly. Takže je to skutečně 
různé. 

DM: Kdo jsou Vaši zákazníci?
L. P.: Většinou jsou to soukromé osoby 
z celé České republiky, ale i ze Sloven-

ska, které k tomu nábytku mají nějaký 
citový vztah. A často je s tím spojena 
i nějaká generační návaznost, kterou ctí 
a snaží se o ty hodnoty pečovat tak, jak 
o ně pečovali jejich předci, aby je mohli 
zase v pořádku předat svým potomkům. 
A většina toho nábytku v sobě skrývá 
spoustu zajímavých a neuvěřitelných pří-
běhů spojených s jejich uživateli nebo se 
známými osobnostmi, a tyto příběhy mi 
sem s tím nábytkem přichází. Je to pro 
mě taková přidaná hodnota.  

DM: Tak ať se Vám ve vašem pod
nikání daří a přejeme ještě hodně 
zajímavých příběhů.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Libor Pražan – 
Restaurátorský atelier
Místo: Hradce u Českých Budějovic
Rok založení: 1998
Počet zaměstnanců: 2
Web: www.atelier-prazan.cz

Hradce 
●

Libor Pražan využívá techniku boulleterie i při výrobě replik, např. vykládaných kazet 
apod. Teplým klihem k sobě slepí plátky želvoviny, mosazného a cínového plechu, 
lupenkovou pilkou vyřeže nakreslené ornamenty a takto získané soubory vloží do 
teplé vody, kde se rozlepí. Tím získá sady pro sestavení tří intarzií pro tři identické, 
avšak pohledově odlišné výrobky


