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Slavnostní poklepání základního kamene stavby Výukového a výzkumného
centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové
TISKOVÁ ZPRÁVA
Hradec Králové, 23. 10. 2012: Dnešním slavnostním poklepáním základního
kamene započala 1. etapa výstavby kampusu Univerzity Karlovy v Hradci
Králové. Kampus začnou užívat studenti a akademici v akademickém roce
2014/2015.
Dnešního slavnostního poklepání základního kamene se zúčastnil rektor Univerzity Karlovy
prof. Václav Hampl, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof.
Miroslav Červinka, děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof.
Alexandr Hrabálek, primátor statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, Ing.
Ivan Hrdina, výrobně-technický ředitel Metrostavu, a další významní hosté. Celým
dopolednem provázel emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
prof. Vladimír Palička.
V roce 1945 byla dekretem prezidenta Edvarda Beneše zřízena Lékařská fakulta Univerzity
Karlovy v Hradci Králové. Byla to historicky první fakulta mimo sídlo univerzity.
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové byla založena o několik let
později, v roce 1969. Postupem času rostl význam obou hradeckých fakult, což se neslo ruku
v ruce s požadavkem na stále větší prostory a kvalitu zázemí. „Proto jsme zahájili před více
než osmi lety jednání o budoucí výstavbě kampusu v Hradci Králové jako společného zařízení
Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v lokalitě, která by navazovala přímo na areál
Fakultní nemocnice a spolupracující instituce, jako je Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, a bude v blízkosti univerzitních center,“ uvedl dnes prof. Palička.
Nebýt podpory vedení Univerzity Karlovy a dalších univerzitních orgánů a města Hradce
Králové, které vykoupilo a bezplatně převedlo pozemky o výměře třiceti tisíc metrů
čtverečných, nemohlo by se dnešní setkání uskutečnit. Patnáct tisíc metrů čtverečných bylo
převedeno z Pozemkového fondu České republiky. Velkou podporu poskytla katolická církev
při jednání a řešení původně neřešitelných problémů s pozemky. Jak uvedl prof. Palička,
„řešit lze i neřešitelné“.
Realizace kampusu v Hradci Králové je jednou z největších novostaveb v recentní historii
Univerzity Karlovy. „Pro kvalitu, význam a prestiž univerzity je jistě zásadní mít odborně

zdatné, vzdělané, kreativní a noblesní osobnosti, nicméně bez adekvátní infrastruktury se
obejít nemůžeme,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Hampl.
Vzhledem k lokalizaci v Hradci Králové je projekt významný i pro rozvoj celého regionu:
zvýší zaměstnanost, přispěje ke zvýšení kvalifikační struktury regionu a umožní i projekty
celoživotního vzdělávání. Beze sporu přinese Hradci Králové špičkové a moderní vědecké a
vysokoškolské centrum, posílí jeho charakter otevřeného a moderního, univerzitního a
studentského města. „Univerzitě Karlově pomůže na další cestě k vysoce mezinárodně
respektované výzkumné univerzitě, která vážně aspiruje na to, zaujmout důstojné místo
v jednom procentu nejelitnějších vzdělávacích institucí této planety,“ zmínil rektor Univerzity
Karlovy prof. Hampl.
„Je to malý krůček pro Lékařskou fakultu samotnou, ale velký skok pro rozvoj celého
vysokého školství v rámci města Hradec Králové,“ parafrázuje děkan Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. Červinka. Děkan Farmaceutické fakulty prof.
Hrabálek zůstává optimistou a doufá, že se výstavba kampusu nezastaví po první etapě.
Stavbě přeje to, „aby v následujících několika letech byla dostatečně nízká úroveň spodní
vody, tam kde se bude stavět, a naopak vysoká úroveň firmy, která bude stavbu provádět.“
Primátor Fink vyjádřil potěšení nad tím, že se v Hradci Králové realizuje tak prestižní
vědecká výstavba za 400 milionů korun, a zdůraznil její návaznost na další obory a význam
kampusu pro město.
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Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17
fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací,
vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5
celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější
vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou
institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500
akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina
všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory.
V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a
v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000
studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního
vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s
prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192
mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

