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FAKULTA RESTAUROVÁNÍ USILUJE O ZEFEKTIVNĚNÍ PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V ČR 
 
Fakulta restaurování Univerzity Pardubice již podruhé úspěšně získala dotaci z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tentokrát Ministerstvo školství České republiky podpořilo nový 
projekt nazvaný „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ (PPP PRO) částkou 13,388 
milionu korun, který je realizován na Fakultě restaurování v Litomyšli. 
 
Jak napovídá samotný název projektu, je jeho cílem rozvinutí a upevnění spolupráce na poli české památkové 
péče a vytvoření sítě mezi subjekty, které na ochraně a uchování českého kulturního dědictví spolupracují. 
„V široké oblasti péče o kulturní dědictví je téma interdisciplinární a intersektorové spolupráce diskutováno již 
od počátku 90. let 20. století. Konkrétních výstupů těchto diskusí v podobě společných projektů týmové 
spolupráce v oboru je však stále málo, což je způsobeno jednak přílišnou izolací institucí a oborů 
přírodovědných, humanitních a uměleckých, jednak chybějící koncepcí rozvoje oboru a malými zkušenostmi jeho 
účastníků s tvorbou sítí spolupráce. Vyzvali jsme proto významné a zkušené akademické instituce k participaci 
na projektu PPP PRO,“ objasňuje záměr projektu jeho hlavní odborný garant akademický sochař doc. Jiří 
Novotný. 
 
Aby Fakulta restaurování vytvořila optimální podmínky pro základy funkčního networkingu už od samotného 
počátku, přizvala k účasti na projektu osm partnerů:  
• Masarykovu univerzitu v Brně,  
• Západočeskou univerzitu v Plzni,  
• Vysoké učení technické v Brně,  
• Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.,  
• Národní památkový ústav,  
• Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu z Turnova,  
• Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou z Písku,  
• firmu GemaArt Group, a.s.  
 
V projektu tak budou zastoupeni odborníci ze všech oblastí péče o kulturní dědictví, zástupci vysokých škol a 
vyšších odborných škol, výzkumných organizací i aplikační sféry. Díky jejich zapojení do projektu bude možné 
uchopit problematiku péče o kulturní dědictví komplexně.  
 
K aktivitám realizovaným v rámci tohoto tříletého projektu patří například vznik Centra pro spolupráci 
v památkové péči při Fakultě restaurování v Litomyšli, které umožní vzájemnou spolupráci aplikačního sektoru 
a veřejnosti na straně jedné s akademickou sférou na straně druhé, dále vytvoření interaktivního komunikačního 
portálu nebo série diskusních setkání a konferencí, které zapojí účastníky péče o kulturní dědictví do diskuse o 
aktuálních otázkách oboru. Díky tomu se podaří nejen přispět ke zlepšení a zefektivnění péče o kulturní 
dědictví v ČR, ale také vytvořit podmínky pro zvýšení konkurenceschopnosti české školy ochrany kulturního 
dědictví v evropském kontextu.  
 
Nejvyšší metou projektu je vstup sítě vzniklé v rámci projektu PPP PRO jako rovnocenného partnera do 
některého z evropských sdružení péče o kulturní dědictví.  
 
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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