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Rostislav Novák (1942)

Studia:

Akademie výtvarných umění u Prof. A. Paderlíka, aspirantura
tamtéž, francouzské stipendium na Ecole des Beaux Ar ts
v Paříži, stáž v serigrafické dílně Victora Vasarelyho.
Pedagogická činnost: odbor. asistent na Akademii výtvarných
umění v Praze, docent na Ústavu výtvarné tvorby Fakulty archi-
tektury v Praze, vedoucí Katedry výtvarné přípravy na Fakultě
restaurování Univerzity Pardubice, docent na Katedře výtvarné
kultury Pedagogické Fakulty Univerzity v Hradci Králové.

Výbìr z výstav:
1990 Galerie bratří Čapků, Praha
1994 Galerie Nová síň, Praha
1999 Stromy, Staroměstská radnice Praha
2007 Krajina a struktury, galerie XXL, Louny
2008 Club 60, galerie XXL, Louny,

(s J. Načeradským, J. Sopkem a J. Říhou)
2010 2. výstava Club 60, Městská galerie Špejchar, Chomutov
2010 Sv. Anna, Jablonec, (s T. Polcarem)

Úèast na spoleèných výstavách v České republice, Francii, Ho-
landsku, Belgii, Polsku, USA, Mexiku, Japonsku, Maďarsku, Slo-
vensku, Indonésii, Moldavsku, Rusku, Slovinsku.

Cena:
2003 Hlavní cena v soutěži Grafika roku za sítotisk „Spojení“.
2010 Čestné uznání v kategorii A za sítotisk „Přemostění“.
Realizace (výbìr):
* Reliéfní stěna z pohledového betonu pro stadion

E. Rošického, Praha - Strahov.
* Štukolustro pro nemocnici na Homolce v Praze.
* Reliéfní stěna, interiér společenského domu v Novém Strašecí.
* Štukolustro pro Čs. misi při Evropském parlamentu

ve Štrasburku.
* Kašna v Příbrami
Věnuje se malbě a grafice - sítotisku, žije v Praze a na vesnici
u Loun.
Webové stránky: www.rostislav-novak.cz

Artefakt 2010:
Restaurátorské práce v regionu Kutná Hora

Galerie Univerzity Pardubice
Univerzitní knihovna

7. dubna - 31. května 2011

O autorech výstavy

Výstavu připravila Fakulta restaurování ve spolupráci 
s o. s. Arte-fakt, sdružením pro ochranu památek. 
Výstava je prezentací práce čtyř restaurátorů, 
kteří  jsou  osobně  a  pracovně  úzce  spojeni jak 
s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se 
sídlem v Litomyšli, tak s regionem Kutná Hora.

Mgr. art. Jakub Ďoubal
* 29. 8. 1979
restaurátor kamene a souvisejících materiálů
asistent Ateliéru restaurování kamene FR UPa

Mgr. Kateřina Ďoubalová
* 15. 3. 1978
restaurátorka papíru, knižní vazby a dokumentů
Státní oblastní archiv Praha

Doc. Jaroslav J. Alt ak. mal.
* 21. 6. 1950
malíř a restaurátor
vedoucí Ateliéru restaurování nástěnné malby FR UPa

Mgr. art. Jan Vojtěchovský
* 15. 5. 1979
restaurátor nástěnných maleb a závěsných obrazů
asistent Ateliéru restaurování nástěnné malby FR UPa
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O výstavě

Výstava „Artefakt 2010“ představuje restau-
rátorské práce realizované v nedávné 
době v regionu  Kutná Hora na význam-
ných památkách této kulturně mimořádně 
bohaté lokality. Cílem  výstavy je seznámit 
návštěvníky s vybranými památkami a s pro-
cesem jejich restaurování. Restaurování 
začíná důkladným poznáním památky a její 
hodnoty, pokračuje stanovením koncepce 
obnovy a je završen vlastním provedením 
restaurátorského  zákroku  a jeho dokumen- 
tací. Představeny jsou jak restaurátorské 
zásahy na různých artefaktech (knižních 
vazbách a dokumentech, oltářních obrazech, 
nástěnných malbách, kamenných plastikách  
a architektonických článcích), tak i celková 
revitalizace  interiéru  sakrální  stavby. 
Výstava byla v roce 2010 vytvořena pro 
prostory chrámu Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře - Sedlci, 
odkud byla do Univerzitní galerie zapůjčena. 

O občanském sdružení Arte-fakt

„Arte-fakt – sdružení pro ochranu památek“ 
vzniklo v roce 2006 jako profesní organiza-
ce, která formou dobrovolného občanského 
sdružení sdružuje odborníky aktivně působí-
cí v oblasti péče o památky. 
Cílem sdružení je podpora a uskuteč- 
ňování mezioborové  spolupráce  při péči  
o památky, podpora a rozvoj profesních 
a společenských aktivit jak uvnitř sdružení, 
tak i na veřejnosti, podpora komunikace  
mezi odbornou a laickou veřejností a popu- 
larizace péče o památky. Uvedených cílů  
sdružení dosahuje především spoluprací  
svých  členů,  organizováním   přednášek, 
odborných konferencí, workshopů či výstav. 
Sdružení také spravuje internetové strán- 
ky (www.arte-fakt.cz), na kterých lze nalézt 
aktuální informace o dění v oboru restau-
rování a památkové péče a další informace  
o  činnosti sdružení a jejich členech.
                                                  

O Fakultě restaurování

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla 
založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědecký- 
mi a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace 
a restaurování památek a zapojením do projektů 
zaměřených na záchranu evropského kulturního 
fondu, navazuje na činnosti pěstované v Litomyšli od 
roku 1993.  Je  jediným  univerzitním  pracovištěm  
v  ČR, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky 
vzdělaných restaurátorů.
Cílem  akreditovaného  studijního programu Výtvar-
ná umění je připravit odborníky v oboru restaurování 
a konzervace památek na různých podložkách. 
Fakulta vyučuje ve čtyřletém bakalářském stupni 
studia restaurování v těchto oborech: Restaurování 
a konzervace kamene a souvisejících materiálů, 
Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgra-
fita, Restaurování a konzervace papíru, knižní 
vazby a dokumentů, Restaurování a konzervace 
uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech. 
Ve dvouletém navazujícím magisterském stupni 
studia pokračuje výuka v oborech: Restaurování  
a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a po-
vrchů architektury a Restaurování a konzervace děl 
písemné kultury. Studenti Fakulty restaurování jsou 
vzděláváni v oblasti výtvarného a užitého umění, 
historie umění, v přírodních vědách, chemických 
technologiích a příbuzných oborech, využívají sou- 
dobé poznatky a moderní metody v oblasti 
konzervačních technik. Důraz je rovněž kladen na 
etické a estetické aspekty restaurování, památkové 
péče a znalosti legislativy. 
Absolventi jsou odborně připraveni na náročnou 
dráhu restaurátora a konzervátora uměleckých 
a uměleckořemeslných děl, přičemž jsou vedeni 
jak pro samostatnou práci v terénu, tak pro práci  
vedoucích  restaurátorských  týmů.   Díky dosažené 
kvalifikaci, výuce jazyků i účasti na mezinárodních 
restaurátorských a výzkumných  projektech, získávají 
studenti předpoklady pro uplatnění při obnově  
a uchovávání uměleckých a architektonických 
památek také v mezinárodním měřítku.
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tamtéž,francouzskéstipendiumnaEcoledesBeauxArts
vPaříži,stážvserigrafickédílněVictoraVasarelyho.
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kulturyPedagogickéFakultyUniverzityvHradciKrálové.
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landsku,Belgii,Polsku,USA,Mexiku,Japonsku,Maďarsku,Slo-
vensku,Indonésii,Moldavsku,Rusku,Slovinsku.

Cena:
2003HlavnícenavsoutěžiGrafikarokuzasítotisk„Spojení“.
2010ČestnéuznánívkategoriiAzasítotisk„Přemostění“.
Realizace(výbìr):
*Reliéfnístěnazpohledovéhobetonuprostadion

E.Rošického,Praha-Strahov.
*ŠtukolustropronemocnicinaHomolcevPraze.
*Reliéfnístěna,interiérspolečenskéhodomuvNovémStrašecí.
*ŠtukolustroproČs.misipřiEvropskémparlamentu

veŠtrasburku.
*KašnavPříbrami
Věnujesemalběagrafice-sítotisku,žijevPrazeanavesnici
uLoun.
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ných památkách této kulturně mimořádně 
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ce, která formou dobrovolného občanského 
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sdružení dosahuje především spoluprací  
svých  členů,  organizováním   přednášek, 
odborných konferencí, workshopů či výstav. 
Sdružení také spravuje internetové strán- 
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aktuální informace o dění v oboru restau-
rování a památkové péče a další informace  
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O Fakultě restaurování

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla 
založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědecký- 
mi a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace 
a restaurování památek a zapojením do projektů 
zaměřených na záchranu evropského kulturního 
fondu, navazuje na činnosti pěstované v Litomyšli od 
roku 1993.  Je  jediným  univerzitním  pracovištěm  
v  ČR, které zabezpečuje výchovu vysokoškolsky 
vzdělaných restaurátorů.
Cílem  akreditovaného  studijního programu Výtvar-
ná umění je připravit odborníky v oboru restaurování 
a konzervace památek na různých podložkách. 
Fakulta vyučuje ve čtyřletém bakalářském stupni 
studia restaurování v těchto oborech: Restaurování 
a konzervace kamene a souvisejících materiálů, 
Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgra-
fita, Restaurování a konzervace papíru, knižní 
vazby a dokumentů, Restaurování a konzervace 
uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech. 
Ve dvouletém navazujícím magisterském stupni 
studia pokračuje výuka v oborech: Restaurování  
a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a po-
vrchů architektury a Restaurování a konzervace děl 
písemné kultury. Studenti Fakulty restaurování jsou 
vzděláváni v oblasti výtvarného a užitého umění, 
historie umění, v přírodních vědách, chemických 
technologiích a příbuzných oborech, využívají sou- 
dobé poznatky a moderní metody v oblasti 
konzervačních technik. Důraz je rovněž kladen na 
etické a estetické aspekty restaurování, památkové 
péče a znalosti legislativy. 
Absolventi jsou odborně připraveni na náročnou 
dráhu restaurátora a konzervátora uměleckých 
a uměleckořemeslných děl, přičemž jsou vedeni 
jak pro samostatnou práci v terénu, tak pro práci  
vedoucích  restaurátorských  týmů.   Díky dosažené 
kvalifikaci, výuce jazyků i účasti na mezinárodních 
restaurátorských a výzkumných  projektech, získávají 
studenti předpoklady pro uplatnění při obnově  
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