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Projekt České umění 50. – 80. let ve veřejném prostoru, evidence, průzkumy, restaurování

- financován MK ČR v rámci projektů NAKI (Národní kulturní identita)
- probíhal v letech 2016-2019
- řešitelé: Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha 

a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice



Archivní výzkum a literární rešerše
- získávání verifikovaných údajů jako základu databáze

Topografická část – mapování uměleckých děl v rámci ČR
- získávání údajů o dílech in situ, tvorba databáze

Materiálová a restaurátorská část 
- restaurátorské a laboratorní průzkumy a modelové restaurování 

(cementové sgrafito, betonové a laminátové sochy)



Databáze Sochy a města

- veřejnosti zpřístupněna v roce 2019
- má formu specializované odborné mapy
- sleduje různé údaje, některé obdobné s laickými i profesionálními databázemi: 

lokace, označení díla, autorství, datace,
jiné specifické údaje databáze vychází ze zájmu o fyzickou podstatu díla a jeho zachování: 
rozměry, materiál, stav, typ díla, zda bylo v minulosti restaurováno, širší souvislosti umístění…

https://sochyamesta.cz/



k databázi Sochy a města

- jeden z hlavních výstupů projektu 
- věnovaná celé České republice (města i venkovské lokality)
- asi 25 tisíc pracovních záznamů, 5076 aktuálně zveřejněných záznamů
- stále se redigují hesla
- vyhledávání dle různých kritérií, včetně materiálových nebo typových 







Databáze sleduje jak materiálové údaje, tak i údaje související se 
státní památkovou péčí, původním investorem díla atp…
Podstatným rysem je, že je vytvořena na základě verifikovaných
údajů z literatury a pramenů, které jsou v závěru hesel citovány.









Dostupné a verifikované údaje slouží jako základní nástroj péče o fond uměleckých děl 2. poloviny 20. století:
„(…) likvidace, destrukce, demolice, skartace, vůbec zánik ohrožuje hodnoty především v situaci, jsou-li nerozpoznané“
Martin Strakoš, Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton…Ostrava 2014, s. 188.



Děkuji za pozornost. 

https://eshop.upce.cz/publikace/9006095/sochy-a-mesta--morava-
vytvarne-umeni-ve-verejnem-prostoru-19451989


