
Nanofakulta zachraiiuje umeni 
Kdo chce v krasne Litomysli 
studovat restaurovani 
knih ci obrazu, musf uspet 
v pi'ijfmacfch zkouskach 
z chemie, ale i dejin umenf. 

MARTIN RYCHLiK 

LITOMYSL/PRAHA Je to vlastne ta
kova nanofakulta. Nikoliv kvuli 
vyzkumu dnes tak popularnich na
notechnologii, ale pro svoji veli
kost - ci spisc drohnost. Nyni na 
ni v Litomy~ li studujc pouhych 
90 studentek a studentu , ktei'i 
vsak ziskaji unikatni dovednosti. 

Fakulta restaurovani Univerzi
ty Pardubice sidli v piaristicke ko
leji jen par desitek kroku od zam
ku Litomysl, ktery pati'i na se
znam pamatck UNESCO. Ouch 
mista , genius loci, tak nevyhnutel
ne pusobi i na studenty restauro
vani ajejich pedagogy .. . 

.,Letos je tomu 25 let , co vzdc
lavani restaur{ttoru v Litomy~li 
funguje. A z tohoto ct vrtstoleti UZ 
celkem 18 let na vysokoskolske 
urovni ." rekl LN Radomir Slavik, 
mlady dekan dost moznii nejmen
si fakulty v C R. Pusobi na ni jen 
zhruba dvacitka vyucujicich a ne 
vsichni na piny uvazek. Do Sme
tanovy a V acha lovy Litomysle do
jizdeji chem ici z Pardubic i praz
ske VSCHT, a le i ruzni kunsthis
torici a expert i z domova i ci1.iny. 

Stare tisky, obrazy a sochy 
Tesne pi'ed zahajenim probihajici
ho hudebniho festivalu hosti la 
skola meziniirodni konferenci Co
menius Academic Club, na niz 
predniise l i Micha l Durovic, jenz 
se venuje restauroviinf a konzerva
ci starych tisku, knih ci smluv. 

To je jen jedna ze specializaci 
litomyslskych studentu. Fakulta 
mii totiz nejen atelier rcstaurova
ni papiru a knih, ale i ate licry 
oprav kamene, niistennych maleb 
a sgrafit ci katedru chemicke tech
no Iogie. Bez znalosti chemie 

§ Vlastnim pergamenem. Studen ti litomyslske 
Fakulty restaurovanf univerzity Pardubice se mimo jine uci. jak pri
pravit tradicnf materialy, ktere potrebujf k oprave starych knih ci 
tisku (vlevo v pozadf napjata over kuze). ~ko la ma specia lizovane 
ate liery, v nichz se ucitele i pos luchaci venujf renovaci a konzerva
ci papfru, texti lu, maleb ci kamene. Lid e. kterf majf doma ponicene 
stare tisky, se mohou s fakultou domluvit na cene, za kolik lze dflo 
opravit (do le je klasicky Mattioliho herbar z roku 1562). Restaura
torsky tym z Litomysle se podflf na zachrane moroveho sloupu 
v Kutne Hare (vpravo). kde ui predtfm experti pracovali na slavne 
goticke kasne . .. Faku lta se tesf respektu v ramci nasi un1verzity 
i mimo ni," rfka rektor Jiri Malek. Foro FR UPCE 

a chemickych procesu sc totiz ne
obejde skoro nic, zvh\Ste pak u pa
matek starych nekolik sto leti. 
, Pi'ijimacky u m\s trvaji ti'i dny. 
Sestavaji ze ziik ladu chemie. de
jin umeni a talentovych zkou
sek," i'ika tajemnice Marketa Pro
kesova pri prohlidce koleje, jiz si 
mesto Litomysl pronajalo na 
45 let od piaristiL ,Ze 49 uchaze
cu j smc prija li scstm\ct," dodava. 
Kazdy prviik vc c tyi'lctych baka
larskych oborech se muze tesit na 
rocni ubytovani pi'imo na faku lte. 
u zamku. 

Puvodne slo o lnstitut restauro
vani a konzervacnfch technik, kte
ry si pod svii ki'idla vzala pi'ed pat
nacti roky Univerzita Pardubice, 
klasicka vei'ejna vysokii skola. 
, Za cele toto obdobi se fakulta po
dilela na zachrane rady vyznam
nych domacich i zahranjcnich kul
turnich pamatek. Namatkove uve
du: Karluv most, vilu Tugendhat, 
Bctlcm na Kuksu, gotickou kasnu 
v Kutnc Hoi'c a z poslcdnich za
hranicnich praci restaurovani go
tickeho nahrobku Arnosta z Par
dubic v polskem Kladsku," i'fka 

dekan Slovik. Fakulta nyni pro 
ceske ministerstvo ku ltury i'esi 
i'adu projektii , jel. se tykaji rene
sancniho ~t ukaterstvi, ziichrany 
soch, restaurovani mozaik ze skJa 
i kamene, klasteru v Broumove 
a Rajhrade, ale i konzervace ume
ni z 20. sto leti. 

se slovaky, Ukrajinci i Rusy 
Mczi litomyslskymi studcnty, ktc
i'i si mohou cist v ldiistcrni zahra
de s brouzda li stem, nejsou jen 
Cesi. , Miime nekolik studenttt ze 
S lovenska, Ukrajiny ci Ruska. 

ktefi jsou schopni studovat v ces
kem jazyce," i'fka tajemnice, za
timco ukazuje tzv. oc istcovou 
kapli pfimo ve ~ kole . Jeji su·op, 
steny a malby osetl'uji i renovuji 
studenti , ktei'i si tak vyslouzi zii
pocty do svych indexii. 

,Mame ted' par zajimavych re
stauratorskych akci. Jedna se o re
staurovani moroveho sloupu v Kut
nc l-loi'c, niistcnnych ma lch v kapli 
Bolcstne matky Bozi v Olivetfnc 
anebo obrazu Ki'izove cesty z pro
bostskeho kostela Povyseni sv. Ki'i
ze v Litomysli," nastiiluje Slovik. 

Skala, jel. ma dva magisterske 
obory, pi'ipravuje i doktorske pre
zencni studium (Ph.D.). ,Yize po
stupne pi'echazi do konkretnich 
pi'iprav akreditace," tvrdi dekan. 

s roli i c innosti minifakulty je 
pardubicky rektor spokojen. 

, Viizim si profesionality a fuov
ne pedagogu. Za zasadni povazu
ji talent a tvurci potenc ial nasich 
studcntu. Fakulta jako cclck vcl
mi dobi'c komunikujc s vci'cjnosti 
a tesi se respektu a uznani v ramci 
nasi univerzity, ale i mimo ni," 
sdelil LN rektor Jii'f Mii lek. 
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Kdo chce v krásné Litomyšli studovat restaurování knih či obrazů, musí uspět v přijímacích 
zkouškách z chemie, ale i dějin umění. 
 
LITOMYŠL/PRAHA Je to vlastně taková nanofakulta. Nikoliv kvůli výzkumu dnes tak populárních 
nanotechnologií, ale pro svoji velikost – či spíše drobnost. Nyní na ní v Litomyšli studuje pouhých 90 
studentek a studentů, kteří však získají unikátní dovednosti. 
 Fakulta restaurování Univerzity Pardubice sídlí v piaristické koleji jen pár desítek kroků od 
zámku Litomyšl, který patří na seznam památek UNESCO. Duch místa, genius loci, tak nevyhnutelně 
působí i na studenty restaurování a jejich pedagogy... 
 „Letos je tomu 25 let, co vzdělávání restaurátorů v Litomyšli funguje. A z tohoto čtvrtstoletí už 
celkem 18 let na vysokoškolské úrovni,“ řekl LN Radomír Slovik, mladý děkan dost možná nejmenší 
fakulty v ČR. Působí na ní jen zhruba dvacítka vyučujících a ne všichni na plný úvazek. Do Smetanovy 
a Váchalovy Litomyšle dojíždějí chemici z Pardubic i pražské VŠCHT, ale i různí kunsthistorici a 
experti z domova i ciziny. 
 
Staré tisky, obrazy a sochy 
 
Těsně před zahájením probíhajícího hudebního festivalu hostila škola mezinárodní konferenci 
Comenius Academic Club, na níž přednášel i Michal Ďurovič, jenž se věnuje restaurování a 
konzervaci starých tisků, knih či smluv. 
 To je jen jedna ze specializací litomyšlských studentů. Fakulta má totiž nejen ateliér 
restaurování papíru a knih, ale i ateliéry oprav kamene, nástěnných maleb a sgrafit či katedru 
chemické technologie. Bez znalosti chemie a chemických procesů se totiž neobejde skoro nic, zvláště 
pak u památek starých několik století. „Přijímačky u nás trvají tři dny. Sestávají ze základů chemie, 
dějin umění a talentových zkoušek,“ říká tajemnice Markéta Prokešová při prohlídce koleje, již si 
město Litomyšl pronajalo na 45 let od piaristů. „Ze 49 uchazečů jsme přijali šestnáct,“ dodává. Každý 
prvák ve čtyřletých bakalářských oborech se může těšit na roční ubytování přímo na fakultě. U zámku. 
Původně šlo o Institut restaurování a konzervačních technik, který si pod svá křídla vzala před patnácti 
roky Univerzita Pardubice, klasická veřejná vysoká škola. „Za celé toto období se fakulta podílela 
na záchraně řady významných domácích i zahraničních kulturních památek. Namátkově uvedu: Karlův 
most, vilu Tugendhat, Betlém na Kuksu, gotickou kašnu v Kutné Hoře a z posledních zahraničních 
prací restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku,“ říká děkan Slovik. 
Fakulta nyní pro české ministerstvo kultury řeší řadu projektů, jež se týkají renesančního štukatérství, 
záchrany soch, restaurování mozaik ze skla i kamene, klášterů v Broumově a Rajhradě, ale i 
konzervace umění z 20. století. 
 
Se Slováky, Ukrajinci i Rusy 
 
Mezi litomyšlskými studenty, kteří si mohou číst v klášterní zahradě s brouzdalištěm, nejsou jen Češi. 
„Máme několik studentů ze Slovenska, Ukrajiny či Ruska, kteří jsou schopni studovat v českém 
jazyce,“ říká tajemnice, zatímco ukazuje tzv. očistcovou kapli přímo ve škole. Její strop, stěny a malby 
ošetřují i renovují studenti, kteří si tak vyslouží zápočty do svých indexů. 
 „Máme teď pár zajímavých restaurátorských akcí. Jedná se o restaurování morového sloupu v 
Kutné Hoře, nástěnných maleb v kapli Bolestné matky Boží v Olivětíně anebo obrazů Křížové cesty z 
proboštského kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli,“ nastiňuje Slovik. Škola, jež má dva magisterské 
obory, připravuje i doktorské prezenční studium (Ph. D.). „Vize postupně přechází do konkrétních 
příprav akreditace,“ tvrdí děkan. 
 S rolí i činností minifakulty je pardubický rektor spokojen. 
 „Vážím si profesionality a úrovně pedagogů. Za zásadní považuji talent a tvůrčí potenciál 
našich studentů. Fakulta jako celek velmi dobře komunikuje s veřejností a těší se respektu a uznání v 
rámci naší univerzity, ale i mimo ni,“ sdělil LN rektor Jiří Málek. 
 
Foto popis| S vlastním pergamenem. Studenti litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity 
Pardubice se mimo jiné učí, jak připravit tradiční materiály, které potřebují k opravě starých knih či 



tisků (vlevo v pozadí napjatá ovčí kůže). Škola má specializované ateliéry, v nichž se učitelé i 
posluchači věnují renovaci a konzervaci papíru, textilu, maleb či kamene. Lidé, kteří mají doma 
poničené staré tisky, se mohou s fakultou domluvit na ceně, za kolik lze dílo opravit (dole je klasický 
Mattioliho herbář z roku 1562). Restaurátorský tým z Litomyšle se podílí na záchraně morového 
sloupu v Kutné Hoře (vpravo), kde už předtím experti pracovali na slavné gotické kašně. „Fakulta se 
těší respektu v rámci naší univerzity i mimo ni,“ říká rektor Jiří Málek. 
Foto autor| FOTO FR UPCE 
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