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Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založena Karlem IV., českým králem
a pozdějším římským císařem, dne 7. dubna 1348 a patří
tak mezi nejstarší univerzity na světě. Jedná se o první
vysoké učení ve střední Evropě. Původně mělo čtyři fakulty:
teologickou, svobodných umění, právnickou a lékařskou.
Univerzita se řídila vzorem univerzit v Bologni a v Paříži
a v krátkém čase dosáhla mezinárodního věhlasu. Dodnes se
Univerzita Karlova hlásí ke svému historickému poslání, které
bylo již na počátku ukotveno v zakládací listině – povznést
vzdělanost země, nabídnout jejím lidem nejkvalitnější možné
vzdělání, aniž by za ním museli cestovat do ciziny, a dosáhnout
naopak toho, aby univerzitu vyhledávali zájemci o studium ze
zahraničí.
V současné době má univerzita 17 fakult (14 v Praze, 1
v Plzni a 2 v Hradci Králové) a s téměř 50 000 studenty, více
než 300 akreditovanými studijními programy a 630 studijními
obory je největší českou vysokou školou. Nejrespektovanější
mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších světových
univerzit a mezi 100 nejlepších evropských univerzit.
UK se účastní řady společných programů s prestižními
partnery z Evropy i ze zámoří a má uzavřeno přes 2 500
meziinstitucionálních dohod (Erasmus +) a více než

200 mezinárodních partnerských dohod se zahraničními
univerzitami po celém světě. Univerzita je také členem mnoha
mezinárodních organizací, jako jsou Coimbra Group, EAIE,
EUA, Europaeum, UNICA a řada dalších.
Neméně důležitá je i role UK v oblasti kulturní
a společenské. Univerzita pořádá výstavy, koncerty, divadelní
a filmová představení, besedy a kulaté stoly k aktuálním
tématům a zapojuje se do veřejného života rozsáhlou řadou
aktivit.

Karolinum
Ovocný trh 3, Praha 1

Karolinum je národní kulturní památkou, sídlem rektora
a symbolem Univerzity Karlovy. Budova nese jméno
po zakladateli univerzity Karlu IV. – Collegium Caroli
(Karlova kolej). Pražské univerzitě náleží od roku 1383,
kdy syn zakladatele, král Václav IV., získal pro kolej jeden
z nejvýznamnějších staroměstských paláců, který dal nedlouho
předtím postavit bohatý patricij, královský mincmistr a bankéř
Joblin Rotlev. V počátcích zde byly byty pro 12 mistrů (učitelů)
a jejich sluhy, kaple, sál pro shromáždění celé univerzity, ale
i pokladnice a univerzitní vězení. V Karolinu působilo mnoho
významných profesorů, mimo jiné mistr Jan Hus, Jan Jesenius,
Bernard Bolzano nebo Ernst Mach. Při slavnostních
příležitostech zde bylo možné potkat i další výjimečné
osobnosti spjaté s univerzitou, Tomáše Garrigua Masaryka,
Alberta Einsteina nebo Jaroslava Heyrovského.
Areál Karolina tvoří komplex budov na rohu Ovocného
trhu a Železné ulice v samém centru Prahy v těsné blízkosti
Staroměstského náměstí. Jeho současná podoba vznikla na
základě několika velkých přestaveb, které započaly již koncem
14. století, kdy byly prostory upraveny pro univerzitní účely.

Mezi nejvýznamnější patří především přestavba barokní z let
1715 až 1718 od Františka Maxmiliána Kaňky a rekonstrukce
budovy vedená architektem Jaroslavem Frágnerem v letech
1945 až 1959. Frágner zachoval všechny historické stavební
části a vytvořil monumentální architektonický celek.
I přes historický původ a památkovou ochranu je Karolinum
dodnes živým prostorem setkávání učitelů a studentů.
Neslouží pouze reprezentaci, ale je i dějištěm univerzitního
a kulturního života. Ve Velké aule, která je dominantou
Karolina, se odehrávají univerzitní ceremoniály a slavnosti,
včetně imatrikulací a promocí absolventů. Jako sídlo rektora
prostory často hostí přednášky významných zahraničních
osobností, zasedají zde akademické orgány a koná se zde celá
řada společenských událostí.

Uskutečněné akce
Historické sídlo Univerzity Karlovy Karolinum spolu se svým
Konferenčním centrem UK v Celetné ulici hostí každoročně
okolo 250 akcí. V posledních letech to byly např.:
přednášky významných osobností:
— J. E. Jeana-Clauda Junckera, předsedy Evropské komise
— J. E. Joachima Gaucka, prezidenta Spolkové republiky
Německo
— J. E. Ban Ki-Moona, generálního tajemníka Organizace
spojených národů
— paní Iriny Bokovové, generální ředitelky UNESCO
— dr. Giovanniho Canzioly, předsedy Nejvyššího kasačního
soudu Itálie
— generála Petra Pavla, předsedy Vojenského výboru NATO
— prof. Fabioly Gianotti, generální ředitelky CERN
udílení cen:
— udílení Iberoamerické ceny, pořádané velvyslanectvími
iberoamerických států
— slavnostní udílení mezinárodní Ceny Karla IV. ve spolupráci
s Magistrátem hlavního města Prahy
— slavnostní setkání s laureáty Templetonovy ceny
— panelové diskuze k Ceně Arnošta Lustiga

výstavy v Křížové chodbě Karolina:
— World Press Photo
— Aukční salon pro Konto Bariéry
— Křehká síla skla firmy Moser
— soubor rozsáhlých univerzitních výstav věnovaných památce
událostí 17. listopadu, 600. výročí upálení mistra Jana Husa,
700. výročí narození Karla IV.
řada vědeckých a slavnostních setkání:
— Prague Hepatology Meeting
— Světový kongres spánkové medicíny
— konference Neuropsychiatrického fóra
— ARC5 Student’s Forum
— Týden vědy a inovací
— konference Za vaši a naši svobodu organizace Člověk v tísni
— Valné shromáždění Učené společnosti ČR
— 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace, pořádané
Ministerstvem zahraničních věcí ČR
— Lichtenštejnský den
— předpremiéra filmu České televize Jan Hus
— série koncertů vážné hudby ve Velké aule Karolina

Velká aula
405 ♂
Divadelní
uspořádání

1. patro
Sál je možné využít pouze ke slavnostním
účelům.
Stručný popis:
— pevně montované zařízení
— mikrofony
— digitální ozvučení včetně napojení
na optické kabely pro přenos zvuku
— varhany

Rektorská
galerie

Vlastenecký sál

Předsálí

Velká aula je centrálním prostorem Karolina, sálem, v němž se konají také
imatrikulace a promoce studentů a absolventů. V čele je umístěn gobelín, do jehož
středu jsou vetkány motivy nejstaršího pečetidla UK, úryvky ze zakládací listiny
a symboly čtyř původních univerzitních fakult. Významnými prvky jsou znaky
korunních zemí Českého království umístěné nad čelní částí auly, socha Karla IV.
a gotický arkýř s původní univerzitní kaplí. Hlavní vstupní portál auly pochází
z počátku 17. století.

WC
Velká aula

Malá aula

Rek.
šatna

Prof.
šatna

Malá aula
1. patro
Stručný popis:
— předsednický stůl
— 56 míst okolo stolu
— další místa podél zdí
— plátno 200 × 140 cm

75 ♂
Uspořádání
do tvaru „U“

V minulosti sloužila Malá aula jako posluchárna lékařské fakulty. Stěny jsou zdobeny
olejomalbou patronů lékařství sv. Kosmy a Damiána a barokními portréty pražských
profesorů medicíny a arcibiskupů pražských. Balkon vede do Železné ulice.

Rektorská
galerie

Vlastenecký sál

Předsálí

Rektorská a profesorská šatna
WC
Velká aula

Malá aula

Rek.
šatna

Prof.
šatna

Spojovací prostory mezi Velkou a Malou aulou. Slouží jako šatna akademických
hodnostářů a shromaždiště studentů před promocí. Prostory je možné využít
k registraci účastníků, jako zázemí pořadatelů či k podání lehkého občerstvení.

Vlastenecký sál
1. patro
Sál je možné využít pouze ke slavnostním
účelům.
Stručný popis:
— předsednický stůl
— řečniště
— místnost se dá variabilně uspořádat

Rektorská
galerie

Vlastenecký sál

Předsálí

WC
Velká aula

Původně univerzitní knihovna získala své jméno díky Královské české společnosti
nauk, která zde měla sídlo od konce 18. století. Na stěnách jsou umístěny busty
významných osobností české vědy a portrét prezidenta T. G. Masaryka.

Malá aula

Rek.
šatna

Prof.
šatna

36 ♂
Uspořádání
do tvaru „U“

120 ♂
Divadelní
uspořádání

Předsálí Vlasteneckého sálu
1. patro

Rektorská
galerie

Vlastenecký sál

Předsálí
Předsálí

WC
Velká aula

Prostor tvoří malá přijímací místnost,
kde je umístěna galerie rektorů,
a prostorný sál zdobený barokními
malbami mimo jiné Karla Škréty.

Malá aula

Rek.
šatna

Prof.
šatna

Císařský sál

přízemí
30 ♂
Uspořádání do tvaru „U“

Do místnosti se vstupuje z Křížové chodby Karolina, která slouží výstavním účelům.
Pojmenování sálu bylo inspirováno portréty habsburských panovníků, které zdobí
stěny. Jedna strana sálu je prosklená, s výhledem na vnitřní nádvoří.

Císařský sál

Nádvoří

Recepční
místnost

Železná

Křížová chodba

šatn

a

Ovocný trh

Zasedací místnosti
Malá zasedací síň
2. patro
Stručný popis:
— plátno 250 × 180 cm
— telefonní linka

20 ♂
Uspořádání do tvaru „I“

Malá
zasedací
síň

Světlé, vzdušné místnosti ve 2. patře Karolina se nacházejí na úrovni kůru Velké auly.
Je zde umístěna část obrazové galerie, především portréty habsburských panovníků
a pražských arcibiskupů. Sály v tomto patře nemají bezbariérový přístup.

Velká
zasedací
síň

Velká zasedací síň
2. patro
Stručný popis:
— plátno 300 × 220 cm

40 ♂
Uspořádání do tvaru „U“

Hlavní šatna

Nádvoří Karolina

Prostor se sochou mistra Jana Husa připomíná středověké stavební rozvržení původní
koleje a atmosféru významných shromáždění v dějinách univezity. Na nádvoří se
uskutečnila řada zajímavých akcí, jako např. koncert Kühnova dětského sboru pod
otevřeným nebem, vernisáž výstavy World Press Photo nebo Dětský den na UK
k 700. výročí narození Karla IV. s ukázkou tradičních řemesel.

Císařský sál

Nádvoří

Recepční
místnost

Železná

Křížová chodba

šatn

a

Ovocný trh

Recepční prostory v přízemí
přízemí
250 ♂
raut

Císařský sál

Nádvoří

Recepční
místnost

Dvě místnosti vyhrazené pro rauty a vernisáže jsou pozůstatkem původního
patricijského paláce. Gotické klenuté stropy dodávají prostorám majestátní vzhled.

Železná

Křížová chodba

šatn

a

Ovocný trh

Klub rektora
suterén
Stručný popis:
— 2 místnosti
— bar

30 ♂
Variabilní uspořádání

Prostor tvořený dvěma propojenými místnostmi a stylovým barem se
nachází v gotickém sklepení v nejstarší části paláce ze 14. století.

Výstavní prostory Karolina
přízemí
Ovocný trh

Univerzita ve své výstavní síni hostí i divácky velmi úspěšné počiny, mezi které
bezesporu patří mimo jiné výstava World Press Photo. Na výběr realizovaných
projektů dohlíží univerzitní Historická komise, která schvaluje všechny předložené
záměry.

Císařský sál

Nádvoří

Recepční
místnost

Železná

Křížová chodba

šatn

Na ploše 400 m² se každoročně odehraje řada událostí. Významným organizátorem
výstav je přímo sama univerzita, která téměř každoročně připravuje tematicky
zaměřené přehlídky věnované významným výročím spojeným s akademickou obcí.
V posledních letech to byly např. výstavy věnované výročí událostí 17. listopadu,
upálení mistra Jana Husa nebo 700. výročí narození zakladatele univerzity krále
a císaře Karla IV.

a

Křížová chodba Karolina slouží výhradně jako prostor určený pro výstavy. V čele
chodby je umístěn krucifix z karelského mramoru, dílo sochaře Emanuela Maxe
z roku 1870. Prostory jsou vybaveny závěsným systémem na stěnách.

Konferenční centrum UK
Celetná 20, Praha 1

Modrá posluchárna
2. patro
250 ♂

Konferenční centrum se nachází v těsném sousedství Karolina, se kterým je
propojeno vnitřním dvorem. Hlavní vchod do budovy se nachází v Celetné ulici 20.
Technicky vybavené prostory poskytují vhodné zázemí pro konání široké škály akcí.
Přednáškové sály jsou vzájemně datově propojeny.

Zelená posluchárna
1. patro
40 ♂

Šatna poslucháren
přízemí

Vstupní hala C16
přízemí

Univerzitní klub
suterén

Technické vybavení
Karolinum

Modrá posluchárna

Zelená posluchárna

— ozvučení (mixážní pult Soundcraft,
mikrofony AKG, hand mikrofony)
— datová projekce (plátna 180 × 180 cm
až 300 × 400 cm)
— data projektory Benq a ACER
— přípohledový monitor
— zpětný projektor
— možnost audiozáznamu
— wifi připojení
— flipchart
— CD přehrávač
— videokonference
— audio propojení pro televizní štáb
— navigační systém

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

ozvučení
možnost audiozáznamu
plátno 16 : 9 (500 × 600 cm)
datová projekce (projektor SONY
10000 Ansi)
digitální filmová projekce
počítač
wifi připojení
tabule
flipchart

ozvučení
plátno (300 × 400 cm)
datová projekce (projektor 3500 Ansi)
počítač
wifi připojení
tabule
flipchart

Další technické služby lze zajistit
u subdodavatele:
—
—
—
—
—

tlumočnická technika
streaming
videozáznam vč. zpracování
konferenční mikrofony
hlasovací technika

Univerzitní catering

Univerzitní catering nabízí zajištění stravovacích služeb a rautů při konferencích,
sympoziích a různých společenských akcích v podobě kvalitní české i mezinárodní
kuchyně. Na základě Vaší specifikace Vám připraví kompletní nabídku.
Menza UK zajišťovala cateringové služby např. při těchto akcích:
— Vernisáž výstavy k výročí 17. listopadu za účasti prezidentů Visegrádské čtyřky
a Německa
— Zajištění cateringů v průběhu oslav 700. výročí narození Karla IV. na UK
— Slavnostní raut k 20. výročí Česko-německé deklarace, realizovaný pro
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
— Raut pro Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska
— Kompletní stravování pro účastníky celosvětové konference ECPR Praha 2016
Univerzitní catering zajišťuje pohoštění při všech návštěvách významných hostů na
UK, tiskových konferencích a slavnostních shromážděních akademické obce.

Menza
Univerzity Karlovy
cateringové služby
Tel.: (+420) 605 220 090
E-mail: catering@kam.cuni.cz

Kavárna U Rotlevů

Univerzita Karlova vybudovala kavárnu v historickém domě, který je v dobových
pramenech připomínán jako dům U Bílého kamzíka či U Tří panen a jehož historie
sahá až do 13. století. V průběhu staletí prošel dům řadou úprav. Ze zásadní
klasicistní přestavby se v interiéru dochovaly dva kanelové dórské sloupy. Na přelomu
19. a 20. století neměl dům dobrou pověst, neboť podle dochovaných materiálů
sloužil jako nevěstinec, který navštěvovaly významné osobnosti.
Kavárna nabízí posezení jak ve vnitřních prostorách, tak na zahrádce, ozdobené
sochou Loučení 1323 od Karla Bureše. Pochutnat si můžete na hamburgrech,
sendvičích, salátech, lívancích, dezertech i zmrzlině. Najdete zde také širokou
nabídku nápojů včetně domácích limonád a kvalitních moravských vín. Prostor
je možné využít pro uzavřenou společnost a připravit pohoštění podle přání vč.
kompletního cateringu.

Kavárna U Rotlevů
Kamzíkova 4, Praha 1
Tel.: (+420) 224 491 569,
224 491 154
Otevřeno denně
10.00–22.00 hod.

Opitzův dům

Ubytovací zařízení
UK – Opitzův dům
Celetná 14
116 36 Praha 1
Rezervace: +420 224 491 252
organiz@ruk.cuni.cz
Recepce: +420 224 491 256
recepce@ruk.cuni.cz

Vybavení a služby:
— 24hodinová služba recepce
— snídaně (7.30–9.30 hod.)
— wifi připojení
— po dohodě parkování ve dvoře objektu
— sociální zařízení na pokojích
— vybavení pokojů: telefon, televizor,
lednice, trezor, fén
— dětská postýlka za poplatek

Univerzitní hotel sídlí v historické budově tzv. Opitzova domu, který získala univerzita
spolu s dalšími v této lokalitě po roce 1957. V interiéru se zachovala řada barokních
a rokokových detailů, pozornost zaslouží především malované záklopové stropy nad
schodištěm a v několika pokojích. Poslední rekonstrukce, provedená podle projektu
arch. Tomáše Šantavého, skončila v roce 2001.
Hotel má 16 pokojů s celkovou kapacitou 29 lůžek (typy pokojů: apartmá,
dvoulůžkový pokoj, jednolůžkový pokoj). Poskytováno je krátkodobé ubytování za
cenu s denní sazbou podle typu pokoje.

Stálá expozice historie UK
V prostorách gotického sklepení Karolina je přístupná stálá expozice věnovaná
dějinám Univerzity Karlovy. V pěti tematických blocích – Pražské obecné učení,
Utrakvistická univerzita, Karlo-Ferdinandova univerzita, Cesta k české univerzitě,
Univerzita Karlova – výstava všestranně přibližuje historii Univerzity Karlovy včetně
významných osobností. Připomíná také její společenský, kulturní a politický význam.
Na výstavě je prezentována řada unikátních exponátů, některé z nich jsou vystaveny
poprvé. Vedle mnoha dalších je možné zhlédnout tzv. kapitulní exemplář zakládací
listiny pražské univerzity, vydané v roce 1348 Karlem IV. pro pražského arcibiskupa
a jejího prvního kancléře Arnošta z Pardubic a pečetidlo univerzitní obce pražské ze
14. století, zobrazující Karla IV. předávajícího zakládací listinu univerzity pod ochranu
sv. Václava, které je i logem současné Univerzity Karlovy.
Mimořádně významným exponátem je také notářský opis tzv. Dekretu kutnohorského
z roku 1409, pozoruhodná je kovová renesanční univerzitní pokladnice z přelomu
16. a 17. století. Mezi další jedinečné exponáty se řadí tzv. unijní dekret císaře
Ferdinanda III. z roku 1654, kterým vznikla Karlo-Ferdinandova univerzita, a řetěz
s medailí univerzitního hodnostáře ze 17. století. Z první poloviny 18. století pocházejí
významné univerzitní sakrální památky, pacifikál sv. Kosmy a Damiána, patronů

Stálá expozice
historie UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
http://muzeum.cuni.cz/MUZ−26.html

lékařské fakulty, ostatkový kříž s ostatky sv. Jana Nepomuckého a kalich z kaple
umístěné v arkýři Karolina.
Vystavený je také originál žezla rektora Univerzity Karlovy z roku 1883 (původně
žezlo rektora České Karlo-Ferdinandovy univerzity), soubor autentických zbraní
použitých pražskými vysokoškolskými studenty v bojích roku 1848 i diplom a medaile
nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského z roku 1959.
Zcela ojedinělým exponátem, umístěným v závěru výstavy, je posmrtná maska
studenta Univerzity Karlovy Jana Palacha, zhotovená sochařem Olbramem Zoubkem
v roce 1969.
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organizační oddělení

1 Karolinum
2 Rektorát
3 Kavárna U Rotlevů
4 Konferenční centrum

5 Ubytovací zařízení
6 Vchod Celetná 14
7 Vchod Celetná 20
8 Vchod Ovocný trh 3

