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1. Profil společnosti 

Rekonstrukce, restaurování a konzervování památek – stěžejní aktivity spjaté se společností 
GEMA ART od jejího založení. Právě v letošním roce uplynulo čtvrt století od okamžiku, kdy 
mateřská společnost GEMA ART spol. s.r.o. získala svoji první zakázku. Významných změn 
se dosáhlo roku 2001. V tomto období byla založena společnost GEMA ART GROUP a.s., a 
to jako účelová 100% dceřiná společnost. Tehdejším záměrem bylo postupné převedení všech 
aktivit z mateřské společnosti do společnosti dceřiné. Hlavní intencí bylo dosavadní činnost 
nadále a intenzivně rozvíjet. Vzhledem k tehdejší razantní expanzi podnikání v restaurátorské 
oblasti, a s přihlédnutím k důkladné expertíze celkového tržního kontextu, se tato změna 
ukázala být jediným účinným řešením pro udržení se na trhu.  

Bohaté zkušenosti, trvalá spolupráce s uznávanými odborníky v oblasti restaurování, používání 
moderních technologií i projekty probíhající pod záštitou organizací UNESCO či fondů 
Evropské unie, svědčí o vysoké kvalitě odvedených prací. Výsledky naší činnosti byly 
vyznamenány řadou cen jako Europa Nostra Awards, Stavba roku či Cena Ministerstva kultury 
České republiky.  

GEMA ART GROUP a.s. se podílí na obnově širokého spektra nejvýznamnějších památkových 

objektů naší země. Příkladem jsou restaurátorské práce na Staronové synagoze (1999), 
katedrále sv. Víta (2001), Letohrádku královny Anny na Pražském hradě (2003), katedrály sv. 
Petra a Pavla v Brně (2005),Santiniho kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (2008), 

Baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce (2010), chrám sv. Barbory 
v Kutné Hoře (2012), Květné zahradě v Kroměříži (2014) či Hospitalu Kuks (2016).  

Od roku 2004 GEMA ART GROUP a.s. taktéž úspěšně pronikla na zahraniční trh. Krom zemí 
Evropské unie jako je Francie, Rakousko či Irsko, probíhaly mezinárodní projekty v USA a 

především v Iráku. Jedná se zejména o památky ve městech Mosul a Erbil v iráckém 
Kurdistánu. Práce v Iráku zahrnovaly, vedle samotných restaurátorských zásahů, zejména 
restaurátorské průzkumy, laboratorní analýzy, jedním je též činnost na poli odborné edukace.  
Společnost GEMA ART GROUP se v letech 2012-2014 zapojila do mezinárodního projektu 

NANOforART. Cílem bylo aplikovat, odzkoušet a následně prezentovat výsledky zkoumání a 
práce s inovativními nanomateriály určenými pro restaurování památek a uměleckých děl. 

Podstatnou součástí aktivit společnosti GEMA ART byla od prvopočátků galerijní činnost. 
V rámci galerie Gema byla uspořádána řada výstav jak v Čechách (Mikuláš Medek v Galerii 
Rudolfinum, 2002; Jiří Sopko a Karel Nepraš, výstavní dvojprojekt v prostorách Pražského 
hradu 2002; Ivan Ouhel, Kolowratský palác v Praze, 2009 atd.), tak i v zahraničí (Jiří Sopko, 
L'Association Le Pont Neuf, Paříž, 2002-2003; Jaroslava Bičovská, České centrum v 
Drážďanech, 2007 atd.). Případně jsme se na výstavách podíleli zápůjčkami z námi 
spravovaných sbírkových fondů (Fr. Hudeček, GHMP, 2006; Václav Boštík, GHMP, 2011; 
Rudolf Steiner, DOX Praha, 2011; Karel Nepraš, DOX Praha, 2012 atd.) V září 2009 byla 
založena Galerie Gema s.r.o. coby samostatný subjekt. 

 Dalším polem působnosti byla taktéž činnosti nakladatelská.  Nakladatelství GEMA ART je 
zaměřeno především na monografie umělecko-historického charakteru, v neposlední řadě 

vydává též katalogy k výstavám, na nichž se podílela Galerie Gema. Logickým krokem tak bylo 
převzetí nakladatelských aktivit pod křídla samostatné Galerie Gema. 

 



2. GEMA ART GROUP a.s. v datech 

1991 – první výstava v Galerii GEMA Současná česká kresba (představení kresebné tvorby F. 
Hodonského, P. Mühlbauera, I. Ouhela, M. Ranného, K. Valtra) 

1993 – společnost získává první větší zakázky (Karolinum, Novoměstská radnice) 

1997 –  první místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku za monografii České imaginativní umění 

          -GEMA ART se podílí na prvním zahraničním projektu – restaurátorské práce 
v rezidenci Lyons Demesne, Irsko 

2000 – ocenění Medal of Honour od Europa Nostra Awards za obnovu zámku Kynžvart 

2001 – založena akciová společnost GEMA ART GROUP a.s. 

2002 – ocenění Europa Nostra za restaurování Valdštejnského paláce v Praze 

 2003 – zahájena 10-letá realizace záchrany katedrály sv. Barbory v Kutné Hoře (2003–2012)  

2004 – rozsáhlé projekty v zahraničí (rekonstrukce slavnostního sálu ve francouzském městě 
Avallon, Zastupitelský úřad v Paříži, účast na vládní pomoci Zapojení ČR do poválečné obnovy 

a rekonstrukce Iráku)   

2012 – Čestné uznání poroty Europa Nostra za restaurování nástěnné malby Filozofického sálu 
premonstrátského kláštera na Strahově  

2013 – fúze GEMA ART GROUP a.s. se společností DISTAV CONSTRUCTION a.s. 

2014 – dokončen rozsáhlý projekt Deset hvězd- Revitalizace židovských památek v České 
republice, které probíhalo v deseti lokalitách naší země 

2016 – ocenění Stavba roku 2016 a Cena Ministerstva kultury České republiky za projekt 
obnovy NKP hospitalu v Kuksu 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 

 

 

Vážení akcionáři, 

letošní rok se nese v duchu významného výročí: společnost GEMA ART oslavuje čtvrt století 
své existence. Od dob svého založení zachránila široké spektrum nejcennějších památek 
České republiky. Činnost společnosti tak za sebou zanechala nesmazatelnou stopu, vdechla 

nový život skomírajícím architektonickým skvostům, vytvořila jakýsi most mezi odkazem 
uměleckých mistrů dávné historie a současnou generací. Za kvalitně odvedenou prací stojí 
desítky zaměstnanců a spolupracovníků, kterým patří velké poděkování. Vlastní oslava se 
konala 21. dubna 2016 v Letním refektáři a Filozofickém sále Královské kanonie 
premonstrátu na Strahově. 
Také následující měsíce roku 2016 přinesly další příjemná překvapení: mnohaleté zkušenosti, 
profesionalita a úsilí byly oceněny ve veřejné soutěži Stavba roku, kterou již po čtyřiadvacáté 
vyhlásila Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Sdružení firem GEMA ART GROUP 
a.s. a HOCHTIEF obdrželo tuto cenu za společný projekt „Realizace obnovy NKP Hospital 
Kuks". Dalším prestižním oceněním je též Cena Ministerstva kultury České republiky. Soutěž 
probíhala pod záštitou významných státních institucí jako je ministerstvo kultury, ministerstvo 
pro místní rozvoj, Magistrát hlavního města Prahy, Rektorát ČVUT a mnoho dalších. Stavby 
posuzuje odborná porota, jež zohledňuje zejména kvalitu investičního záměru, účelnost 
stavby a architektonickou kvalitu. Za tentýž projekt získala společnost GEMA ART GROUP 
a.s. také Cenu Ministerstva kultury České republiky. K projektu obnovy hospitalu v Kuksu 

byl na popud společnosti GEMA ART GROUP a.s. natočen dokument. Filmem provázejí 
historik Jindřich Kolda a místní kastelán Libor Švec. 

Také v letošním roce probíhala řada realizací. Byly především úspěšně dokončeny rozsáhlejší 
zakázky jako obnova historického pláště kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 
v Praze. Během roku 2016 byla taktéž úspěšně dokončena úprava a kompletní provedení 
vnitřního vybavení připravovaných expozic pro návštěvníky v interiérech klášterů v Českém 
Krumlově. Samotné objekty bývalých klášterů klarisek a minoritů prošly v minulých letech 
rozsáhlou obnovou. V dubnu 2016 byla dále dokončena obnova původně renesančního areálu 
zámku Svijany.  

 K dalším zakázkám, které probíhaly v roce 2016 patří restaurátorské práce na 
historické roubence v obci Kristiánov. V této památce lidové architektury se v současné době 
nachází Muzeum sklářství. Vedle památkově chráněných objektů, se společnost GEMA ART 
GROUP věnuje taktéž stavební a rekonstrukční činnosti. Příkladem je mimo jiné i projekt v 
Botanické zahradě hlavního města Prahy, kde probíhaly stavební práce na novém výstavním 
prostoru pod terasou skleníku tropických rostlin Fata Morgana.  

Mezi projekty započaté v loňském roce 2015 patří rekonstrukce a zateplení střešního pláště 
Stavovského divadla, restaurování kovových prvků v historické budově Čističky odpadních 
vod Prahy 6, záchranné zajištění barokních hradeb nad vyústěním tunelu Blanka v Praze, 

záchranné údržbové práce na hradu Žebrák či zajištění opěrných pilířů v areálu hradu 
Karlštejn. Nadále pokračoval projekt dostavby a zvelebení Muzea lidových staveb v Kouřimi. 
Společnost GEMA ART GROUP zde figuruje jako zpracovatel restaurátorských záměrů, 
statických posudků, dále se zde provádí transfer a opětovné stavby jednotlivých památek 
lidové architektury z 19. století. V budoucnu zde tak vznikne nové Muzeum české vesnice.  



Zcela unikátní byla účast společnosti GEMA ART GROUP a.s. na projektu záchrany 
románské rotundy sv. Václava, která byla objevena v budově Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze. V závěru roku 2016 byly zahájeny 
opravy jedné z nejstarších církevních dřevěných památek na našem území: kostela sv. 
Mikuláše v Hradci Králové. V zahraničí probíhaly architektonické a inženýrské práce pro 
zřízení a vybavení informačního střediska na středověké citadele v iráckém Erbilu. 

Do následujících let své existence vstupuje společnost GEMA ART GROUP a.s. s cílem 
zachovat si nadále svém pevné postavení na poli restaurování a záchrany památkově 
chráněných objektů, náležet k prosperujícím stavebním firmám s trvalým růstem své 
produkce.  




























































