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Cíle 

Hlavním cílem projektu je detailně zpracovat téma renesančního a manýristického 
štukatérství v rámci současných hranic České republiky, a to formou mezioborového 
výzkumu založeném na spolupráci historických oborů, památkářů a restaurátorů s 
podporou  přírodovědného sektoru. Katalogizace umělecky hodnotných štukových děl na 
území ČR bude východiskem pro syntetické zpracování uměleckohistorického i 
technologického vývoje štukatérství nejen na našem území, ale i pro jeho zařazení do 
středoevropského kontextu. Informace získané analýzou pramenů, starších 
restaurátorských dokumentací, fotografií a jiných záznamů napomohou při zmapování 
historických oprav a zásahů. Zapojení restaurátorů a technologů přinese doplňující 
informace k výtvarnému, řemeslnému a materiálovému provedení štukových děl, na 
jejichž základě bude možné vytvářet kopie a opravy štukových děl v intencích tradičních 
technik a materiálů. Detailní poznání štukových děl je zásadní jak pro jejich restaurování a 
obnovu, tak pro vypracování metodických výstupů projektu. Poznatky získané průzkumem 
štukových děl budou zpracovány do metodických postupů, specializované mapy s 
odborným obsahem. Navazujícím výstupem bude monografie o renesančním a 
manýristickém štuku, ve které budou vedle syntetických studií shromážděny v katalogové 
části komplexní informace o objektech včetně bibliografie, fotodokumentace, výsledků 
průzkumů a popisu aktuálního stavu. Odborné závěry výzkumu budou představeny a 
nabídnuty k diskuzi odborné veřejnosti formou vědeckého symposia a workshopů s účastí 
zahraničních odborníků. V neposlední řadě také sérií článku v recenzovaných periodicích. 
V popsaných cílech projekt dílčím způsobem naplňuje tematické priority programu NAKI, 
globálního cíle 2, specifického cíle 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území 
s historickými hodnotami“ a 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví. 

 

 


