
Kampus Dejvice (o)žije 

Národní technická knihovna, vysoké školy, vědecké instituce a Městská část 

Praha 6 spolupracují na rozvoji areálu dejvického kampusu 

 

Praha, 17. června 2015 - Na základě předchozích jednání dnes Martin Svoboda, ředitel Národní 

technické knihovny, Petr Konvalinka, rektor Českého vysokého učení technického v Praze, 

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze, Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické 

chemie a biochemie AV ČR, Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické 

v Praze a Ondřej Kolář, starosta Městské části Praha 6 podepsali Memorandum o společném 

zájmu. Slavnostní setkání signatářů se uskutečnilo v Národní technické knihovně za účasti 

dalších představitelů akademické a vědecké obce, studentů a návštěvníků knihovny. 

 

Cílem dnes podepsaného dokumentu je postupně zatraktivnit areál dejvického kampusu a 

společenský, studentský i vědecký život v něm tak, aby byl zajímavý jak pro studenty, vědce, 

profesory, tak i širokou veřejnost a mohl lépe využít svůj potenciál živého centra vzdělávání a 

výzkumu.  

 

„Veřejnému parteru areálu je věnována náležitá péče vždy jen v těsném okolí novostaveb Národní 

technické knihovny, Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií ČVUT, o celém areálu to 

ale rozhodně neplatí,“ říká Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny, a dodává: Jsem rád, 

že teď společně začínáme podobu kampusu řešit, a věřím, že se nám podaří tuto jedinečnou lokalitu 

skutečně oživit.“ 

 

Dosavadní pracovní schůzky na téma kampus v Praze 6 potvrdily potřebu systematické a uvážlivé 

snahy o kultivaci společného prostoru kampusu. Jeho obnova je plánována do několika etap s různou 

měrou naléhavosti a komplikovanosti jejich řešení. Velké pozornosti se dočkal návrh VŠCHT Praha na 

vytvoření pěší zóny v ulici Technická, kde běžně parkují automobily i na travnatých plochách a silnice 

zde zbytečně omezuje přirozený pohyb lidí.  

 

Dílčí aktivity spojené s rozvojem kampusu bude nadále navrhovat a koordinovat pracovní skupina 

složená ze zástupců jednotlivých institucí. Vycházet chce především z potřeb samotných studentů, 

zaměstnanců i obyvatel kampusu. Vyjádřete se i vy prostřednictvím online dotazníku: 

http://tinyurl.com/Kampus-Dejvice. 

 

 

 

 

Kontakt: Mgr. Michal Janovský, Michal.Janovsky@vscht.cz, tel. 220 444 159 



 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době 

má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, 

biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. Pro akademický rok 2014/15 

nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 441 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní 

odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat 

požadavkům trhu.  

 

 

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA 

Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní budově v 

centru technických vysokých škol nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou 

práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz. 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení (studií generale) 

na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám.  

 

Univerzita Karlova je vnímána jako prestižní, kosmopolitní a dynamická vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a 

zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. Je zde akreditováno přes 300 studijních programů 

s více než 600 studijními obory ve všech formách studia. Na UK studuje téměř 54 000 studentů (zhruba 1/6 všech 

vysokoškolských studentů ČR). Má 17 fakult – z toho 14 v Praze, 1 v Plzni (Lékařská fakulta) a 2 v Hradci Králové (Lékařská a 

Farmaceutická fakulta), 4 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další 

tvůrčí činnost a pro poskytování informačních služeb. Součástí Dejvického kampusu je Katolická teologická fakulta (více na 

www.ktf.cuni.cz). 

 

 

ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE  AV ČR, v.v.i. 

Náplní práce ústavu je základní výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a příbuzných disciplínách, převážně 

orientovaný k aplikacím v lékařství a životním prostředí. Ústav se podílí na vzdělávání na universitní úrovni, vedení diplomových 

a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie. Více 

informací na www.uochb.cz. 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE  

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je špičková výzkumná technická univerzita s nadregionálním dosahem. Kromě 

odborného vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech realizuje kvalitní základní a 

aplikovaný výzkum v širokém spektru chemických, technologických, inženýrských, materiálových, biochemických, 

biotechnologických, farmaceutických a potravinářských oborů.  

 

Posláním vysoké školy je výchova jak kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výrobní praxi, veřejnou a státní 

správu, tak i špičkových výzkumných a vědeckých pracovníků. VŠCHT Praha byla založena v roce 1952 a v současné době ji 

tvoří čtyři fakulty – Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické 

technologie a Fakulta chemicko-inženýrská. 
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