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erby
domovní znamení
reliefy
volná plastika

Sv. Benedikt z Nursie - plastika na nádvoří Okresního archivu
v Rajhradě, výška 175 cm, 1997

Soubor plastik do stylové vinárny pana Chabiny v Ivančicích, 1996
Portrétní plastiky pro přátele

Ivo Durec

Erby na nádvoří Okresního archivu v Rajhradě,
umělý kámen, výška 50 cm, 1994

1.

2.

1. - erb Dietrichsteinů
Erb mnišského řádu sv. Benedikta

2. - erb Liechtensteinů

na portálu vjezdu do benediktinského

3. - erb pánů z Lipé
4. - erb Českého království

kláštera v Rajhradě,

5. - erb Serényiů

výška 110 cm, 1995

6. - erb řádu svatého Benedikta
7. - erb Valdštejnů
8. - erb pánů z Pernštejna

Erb se znakem obce Rajhradice

3.

umístěný na obecním úřadě,
výška 100 cm, 1998
5.

Technika tvorby plastik:

4.

Výdusky umělým kamenem
ze ztracených a rozkládacích forem
a bronzové odlitky.

Erb se znakem obce Bratčice
a státním znakem České republiky
výška 100 cm, 1999

7.

6.

8..

Erb se znakem obce Ostrovačice,

Domovní znamení

umístěný na obecním úřadě

v interiéru vinárny

výška 100 cm, 1998

v Brně-Pisárkách
výška 70 cm, 1996

Erb zemanského rodu Muchků,
výška 60 cm, 2003
Erb se znakem obce Čučice,
umístěný na obecním úřadě,
výška 100 cm, 1999
Erb se znakem obce Deblín, výška 30 cm, 6 kusů, 2005

Státní znak České republiky
v obřadní síni radnice v Sušici,
průměr 50 cm, 2004

Erb rodu Liechtensteinů na průčelí kaple
kostela sv. Stanislava v Bošovicích,
výška 100 cm, 2005

Znak města Sušice
v obřadní síni radnice
průměr 50 cm, 2004

Znak města Horažďovice, výška.90 cm, 2003

2 pamětní desky pro rozhlednu
v Tišnově, výška 80 cm, 2003-4
Pamětní deska ve vstupní hale
depozitáře okresního archivu
Brno-venkov v Rajhradě,
výška 80 cm, 2000

Bronzová pečeť s vyobrazením
ředitelky archivu,
průměr 30 cm, 2000

Pamětní deska s vyobrazením majitele
stylové vinárny v Ivančicích, instalovaná
na čelní stěně vinárny
výška 140 cm, 1996
4 panoramatické reliefní plastiky na horní vyhlídce rozhledny na Klucanině
(město Tišnov) rozměr 120 x 40 cm, 2004 - 2005

