
 
Univerzita Pardubice 
 
businessinfo.cz 

Univerzita Pardubice získává na dva investiční rozvojové záměry 
finance z fondů Evropské unie 

11.2.2011    businessinfo.cz    str. 0   Pardubický kraj 
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)    Univerzita Pardubice     

Informace MŠMT: Univerzita Pardubice získává na dva investiční rozvojové záměry půl miliardy 
korun z fondů Evropské unie. Univerzita Pardubice zahajuje realizaci dvou významných projektů z 
fondů Evropské unie. V technologickém areálu v Doubravicích nedaleko Pardubic vznikne nové 
Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) a nejstarší objekt univerzity v centru města projde 
rozsáhlou rekonstrukcí 
 
Oba navržené projekty Univerzity Pardubice, každý v hodnotě přesahující 266 milionů korun, prošly 
úspěšně hodnocením a byly přijaty k financování z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s 
výzkumem. O poskytnutí dotací rozhodlo Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR na přelomu 
ledna a února 2011. 
 
“Cílem obou projektů je zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační 
aktivity univerzitních pracovišť,” uvádí k záměru obou projektů rektor Univerzity Pardubice prof. 
Ing. Miroslav Ludwig, CSc. “Zejména studenti doktorských studijních programů a mladí výzkumníci 
jsou naším klíčovým badatelským potenciálem pro budoucí evropskou znalostní společnost. Nově 
budovaná centra mají pro jejich přípravu a práci poskytnout odpovídající moderní a motivující 
prostředí.” 
 
V rámci projektu UNIT dojde k celkové rekonstrukci a zhodnocení historicky cenného a památkově 
chráněného nejstaršího objektu Univerzity Pardubice v centru města pro celouniverzitní účely, 
především pro studenty doktorských studií, a to napříč všem fakultám univerzity tak, aby byly 
vytvořeny co nejmodernější podmínky pro rozvoj IT kompetencí zejména mladých badatelů. Bude 
vytvořena moderní informační infrastruktura a špičkové IT zázemí, vybudovány specializované 
laboratoře podporující interdisciplinaritu přípravy mladých badatelů, mezifakultní a mezioborovou 
spolupráci a rozvoj přenositelných dovedností. Součástí projektu je rovněž poskytování služeb v 
oblasti poradenství a kariérní přípravy studentů a absolventů doktorských studijních programů. Nové, 
doposud chybějící, zázemí tak umožní další rozvoj doktorských studijních programů jakožto nejvyšší 
formy vysokoškolského vzdělávání a přípravy mladých výzkumníků k vědecké práci. 
 
Projekt Výukového a výzkumného centra v dopravě je zaměřen na vybudování zcela nové 
infrastruktury v technologickém areálu univerzity v Doubravicích pro potřeby Dopravní fakulty Jana 
Pernera, tj. zejména pro rozvoj výzkumu v oblasti dopravy se zaměřením opět na perspektivní 
studenty doktorských a magisterských studií. 
 
“Výukové a výzkumné centrum v dopravě vytvoří unikátní moderní výzkumné zázemí, které má pro 
rozvoj fakulty strategický význam a na něž fakulta dlouho čekala,”dodává k projektu VVCD prof. Ing. 
Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera.“Realizace projektu umožní rozvíjet 
multidisciplinaritu tvůrčích a vzdělávacích činností dopravní fakulty v oblasti technických, 
technologických oborů a materiálového inženýrství se zaměřením na dopravní stavitelství, dopravní 
prostředky, materiály, mechaniku, diagnostiku a zkušebnictví, a to v těsné návaznosti na potřeby 
praxe a společností působících v oblasti dopravy a zkušebnictví v regionu i celé ČR.” 
 
Většina plánovaných finančních prostředků obou projektů je určena na investiční realizace, tj. na 
stavbu, rekonstrukce, zařízení a vnitřní vybavení, vše k posílení vzdělávací a vědecko-výzkumné 
infrastruktury v Pardubicích. S realizací stavební části obou projektů v technologickém areálu 
univerzity v Doubravicích a v historické části objektu univerzity na náměstí Čs. legií v centru města 
začne univerzita neprodleně. 



 
Oba projekty tak významně pomohou naplnit dlouhodobé cíle Univerzity Pardubice soustředěním a 
zlepšením podmínek pro studium a výzkum především pro studenty doktorských studií a perspektivní 
mladé badatele. 
 
zpět na začátek 
 
 

Univerzita roste. Sehnala už víc peněz než města i památky 
14.2.2011    Mladá fronta DNES    str. 1   Kraj Pardubický 

    Zuzana Doušová    Univerzita Pardubice     

Kdo umí nejlépe shánět evropské peníze? Univerzita Pardubice. Získala o půl miliardy korun víc na 
stavby a investice než město Pardubice. Díky tomu mají například pardubičtí chemici nejlepší školu v 
zemi. 
 
PARDUBICE Nová budova Fakulty chemicko-technologické, Centrum pro výzkum v dopravě, nová 
tělocvična, opravená historická budova na náměstí Československých legií. A to není všechno. 
Univerzitě se podařilo získat peníze z evropských dotací a národních programů na podporu výzkumu 
i na další projekty. I když nejsou na první pohled tolik viditelné. V krajském městě díky nim vyrostla 
univerzita, která se snaží nabídnout špičkové podmínky deseti tisícům svých studentů i mladým 
vědcům. Univerzita získala pro svůj rozvoj více peněz než kdokoli jiný v kraji. Jen pro srovnání - 
krajské město zatím získalo největší dotaci na sportoviště pro Sokol. Bylo to 36milionů korun. 
 Díky dotacím, které se univerzitě podařilo získat, se podmínky pro studenty během 
posledních deseti let výrazně změnily. Chemici tam mají nejlepší podmínky v republice. Moderní 
laboratoře přitáhly k oboru, který je v současnosti v útlumu, tisíce studentů. Na chemii se v minulém 
roce přihlásilo nejvíce studentů za posledních pět let. „Nové prostory a široká nabídka oborů a 
programů je podle mne velké lákadlo,“míní kancléřka univerzity Valerie Wágnerová. 
Podobně kvalitní podmínky by teď měli mít i studenti Dopravní fakulty Jana Pernera a studenti 
informatiky a elektroniky. Pro ně totiž univerzita získala z evropských fondů více než 520 milionů 
korun, za které chce postavit výzkumné centrum v Doubravicích a také vytvořit moderní IT síť v 
budově na náměstí Čsl. legií v centru města. 
 Univerzita doufá, že se jí podaří přitáhnout nadějné vědce z celé republiky a udržet 
perspektivní studenty, kteří dokončí magisterské studium, aby na škole zůstali a pokračovali v 
doktorandském studiu. „Zejména studenti doktorských studijních programů a mladí výzkumníci jsou 
naším klíčovým badatelským potenciálem pro budoucí evropskou znalostní společnost,“ uvedl rektor 
univerzity Miroslav Ludwig. 
 Škole se daří čerpat dotace na technické projekty a na podporu technického vzdělávání. 
Ostatní obory ale zatím zůstávají stranou. Studenti humanitních a ekonomických směrů paběrkují. 
Třeba poznámky na tabulích v jejich hodinách jsou často nečitelné. 
 V části učeben se starým nábytkem a zašlými tabulemi přibyly projektory, které usnadňují 
kantorům práci. Část z nic má své přednášky a semináře připravené v počítači. „Rozhodně je to pro 
nás lepší,“ říká studentka Barbora Kučerová. Pardubická univerzita se ale chystá zlepšit i podmínky 
pro zatím opomíjené filozofy. Žádat o evropské peníze však nemůže. 
 „Tam se dá čerpat pouze na projekty, které jsou určené technickým směrem. Už jsme ale 
podali žádost o státní prostředky na přestavbu budovy, kde teď sídlí Dopravní fakulta. Až se odstěhuje 
do Doubravic, bude uvolněná budova sloužit filozofům a ekonomům,“ řekl rektor Ludwig. 
» Pokračování na str. B2 
 
Univerzita sehnala víc peněz než města a památky 
 
» Pokračování ze str. B1 
Oproti úspěšné univerzitě se jiným institucím získávat peníze z Evropy moc nedaří. 
 Například hřebčín v Kladrubech nad Labem stále nedokázal zpracovat projekt tak, aby peníze 
dostal. Peníze z Evropy měly směřovat i na přestavbu plaveckého bazénu v Pardubicích, ale ani tam 
se projekt nepodařilo dotáhnout do konce. Projekty se sice ucházely o peníze z jiných fondů, ale 
princip je stejný: dobře zpracovat a zdůvodnit žádost. Univerzita má na to svůj aparát. „Metodicky 
kolegům - odborným řešitelům a pracovištím na fakultách - pomáhají pracovníci našeho rektorátního 



Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, což je celkem 6 pracovníků. Je potřeba i metodická pomoc 
ekonomůa daňových poradců, při investičních projektech rovněž práce týmu Technického odboru a 
projektových kanceláří externích,“ řekla ValerieWágnerová. 
 
     FAKTA 
Kolik peněz se podařilo 
získat z fondů EU 
Jak jsou instituce úspěšné v čerpání 
evropských dotací. 
 Pardubická univerzita 
 peníze na výstavbu        536,5 
 peníze na lidské zdroje    258,5 
 Litomyšl 
 oprava návrší zámku         420 
 Pardubice 
 sportoviště pro Sokol        36 
 krajský úřad 
 obchvat Chvaletic            182 
 silnice Lanškroun - Tatenice 194 
 Česká Třebová 
 dopravní terminál            146 
 Králíky 
 Vojenské muzeum Králíky       71 
 Litomyšl 
 krytý bazén                  65 
 Chrudim 
 Muzeum barokních soch        43 
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    ťas    Univerzita Pardubice     

Univerzita Pardubice rozjíždí dvou projekty, které bude financovat z fondů Evropské unie. V 
technologickém areálu v Doubravicích nedaleko Pardubic vznikne nové Výukové a výzkumné centrum 
v dopravě (VVCD) a historicky nejstarší objekt univerzity v centru města projde rozsáhlou 
rekonstrukcí v rámci projektu Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum (UNIT). 
 
Oba navržené projekty Univerzity Pardubice, každý v hodnotě přesahující 266 miliónů korun, prošly 
úspěšně hodnocením a byly přijaty k financování z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj 
pro Inovace. O poskytnutí dotací rozhodlo Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR na 
přelomu ledna a února 2011. 
 
„Cílem obou projektů je zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační 
aktivity univerzitních pracovišť,“ uvádí k záměru obou projektů rektor Univerzity Pardubice 
profesor Miroslav Ludwig. 
 
„Zejména studenti doktorských studijních programů a mladí výzkumníci jsou naším klíčovým 
badatelským potenciálem pro budoucí evropskou znalostní společnost. Nově budovaná centra mají 
pro jejich přípravu a práci poskytnout odpovídající moderní a motivující prostředí,“  dodává Ludwig. 
Zrekonstruují památkově chráněný objekt 
 
V rámci projektu UNIT dojde k celkové rekonstrukci a zhodnocení historicky cenného a památkově 
chráněného nejstaršího objektu Univerzity Pardubice v centru města pro celouniverzitní účely. Bude 
vytvořena moderní informační infrastruktura a špičkové IT zázemí, vybudovány specializované 



laboratoře podporující interdisciplinaritu přípravy mladých badatelů, mezifakultní a mezioborovou 
spolupráci a rozvoj přenositelných dovedností. 
 
Součástí projektu je rovněž poskytování služeb v oblasti poradenství a kariérní přípravy studentů a 
absolventů doktorských studijních programů. Nová infrastruktura v technologickém areálu 
 
Projekt Výukového a výzkumného centra v dopravě je zaměřen na vybudování zcela nové 
infrastruktury v technologickém areálu univerzity v Doubravicích pro potřeby Dopravní fakulty Jana 
Pernera, tj. zejména pro rozvoj výzkumu v oblasti dopravy se zaměřením opět na perspektivní 
studenty doktorských a magisterských studií. 
 
„Výukové a výzkumné centrum v dopravě vytvoří unikátní moderní výzkumné zázemí, které má pro 
rozvoj fakulty strategický význam a na něž fakulta dlouho čekala,“ dodává děkan Dopravní fakulty 
Jana Pernera profesor Bohumil Culek. 
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