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Praha 11. listopadu 2014 – Univerzita Karlova dnes podepsala memorandum o výstavbě nového multifunkčního
vysokoškolského sportovního areálu na Praze 6 v areálu FTVS UK. Na jeho základě dojde k výstavbě moderního
sportovního kampusu pro studenty Univerzity Karlovy a veřejnost. Univerzitní sportovní středisko by v nové podobě
mělo začít fungovat do konce roku 2018 a nabídne širokou paletu sportovních aktivit.
Součástí nového sportovního areálu bude nový plavecký bazén, ledová plocha, zastřešené kurty, velká hala pro míčové
sporty splňující kritéria pro konání mezinárodních sportovních akcí s kapacitou 2000 diváků a odpovídající zázemí. V
projektu se dále počítá s úpravou stávajícího bloku budov Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, kde by měly vzniknout
tělocvičny na gymnastiku a úpolové sporty. Součástí projektu je i výstavba menší tribuny u atletického stadionu.
Sportovní areál bude sloužit studentům FTVS UK a vysokoškolskému sportu. Zároveň bude k využití pro sportovní
kluby a veřejnost. Nové moderní multifunkční sportovní centrum vyroste u současného atletického stadionu na Praze 6,
kde nahradí stávající budovy, poblíž ulice Evropská. Na jeho výstavbě spolupracuje Univerzita Karlova s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, městskou částí Praha 6, Českou unií sportu a dalšími organizacemi. Náklady na
výstavbu jsou v současné době odhadovány na 1 mld. Kč, která bude hrazena z prostředků ministerstva školství.
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Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova byla založená 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 více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné
státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7
800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů,
což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s
661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25
000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 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 více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních
partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
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