
Po získání Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro 2017 oslavila Matematicko- 
-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy další velký úspěch: získala nejvyšší  

/ Europa Nostra Awards 2018; Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / 
-

ny pozůstatků raně středověké rotundy sv. Václava, objevené během re-
-

ologickým výzkumem. Ocenění znamená velké uznání pro všechny, kteří 
se na projektu podíleli, tedy včetně týmu z odboru archeologie územního 

Evropská komise a nejvýznamnější zastřešující evropská organizace v ob-
lasti kulturního dědictví Europa Nostra oznámily 15. května 2018 laureáty 
letošního roku za mimořádné výsledky v oblasti restaurování, výzkumu, 
specializovaných služeb a vzdělání, výchovy či popularizace problematiky 

-

Evropský rok kulturního dědictví letošní ceny kladly zvláštní důraz na celo-
evropský přesah vítězných projektů.

ROTUNDA SV. VÁCLAVA NA MALÉ STRANĚ 
ZÍSKALA OCENĚNÍ EUROPA NOSTRA

Část delegace NPÚ a Matematicko-fyzikální fakulty UK v čele  
s děkanem prof. Janem Kratochvílem (vlevo) spolu s prezidentem Europa 

Nostra Plácidem Domingem (foto Tomáš Řepa).

Piet Jaspaert, viceprezident organizace Euro-
pa Nostra, přijel 28. září 2018 odhalit pamětní 
plaketu na budově MFF: „Na rotundě odvedla 
Univerzita Karlova neuvěřitelnou práci. Je to 
inovativní, velmi dobře vytvořené a určitě si to 

zaslouží zájem ze strany celé Evropy.“

-
padě záchrany rotundy sv. Václava 
zejména způsob vizuální prezentace 
archeologických vrstev a úsilí vlože-
né do prezentace pozůstatků rotundy 

Projekt je podle ní příkladem dobře 
provedeného restaurování . Po-

-
jení této významné památky do vzdě-
lávání studentů a širší veřejnosti. 

Ceny veřejnosti, 29 cen odborné po-

sedm cen Grand Prix byly předány na 

Steinmeiera, eurokomisaře pro vzdělání, kul-
-

zidenta organizace Europa Nostra Plácida 
Dominga. Děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl 
převzal nejen Cenu odborné poroty v kategorii 
Památková péče (Conservation), ale i bronzo-
vou Cenu veřejnosti, o níž v uplynulém měsíci 
internetovým hlasováním rozhodovali občané 

Prezentace 29 oceněných projektů na „Veletrhu excelence“,  

Rotundu prezentuje RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová 


