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Zápis 2. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 10.2.2022 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, K. Grygrarová, prof. Malíková, doc. Trnka 

(on-line), dr. Vácha, doc. Arenbergerová (on-line), doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková 

Host: doc. Polák 

1. Schválení zápisu ze 3.2.2022 

2. Příprava výjezdního zasedání: děkan požádal členy KD, aby si promysleli zásadní otázky 

dlouhodobé koncepce fakulty. 

3. Vedením jednání VR 3.LF UK dne 3.3. pověřil děkan proděkana Džupu. Děkan se ve stejný čas 

účastní inaugurace rektorky UK. Tomuto řešení byla dána přednost před možným přesunem 

VR na jiný den. 

4. Členové kolegia děkana společně s pozvaným prorektorem UK doc. Polákem (jakožto ještě do 

31.1. proděkanem pro rozvoj 3.LF) ve tříhodinovém jednání velmi podrobně prodiskutovali 

strategii dalšího prostorového rozvoje fakulty. Závěry z jednání jsou tyto: 

a) Hlavním cílem je výstavba nové (větší) budovy B na pozemku, na němž stojí současná 

budova B. Předpokládá se zbourání současné budovy B. Nová budova B bude sloužit pro 

výuku, studenty a vše, co s výukou souvisí.  

b) Dalším cílem, který musí být realizován dříve, je nástavba na posluchárny v budově A. 

Takto získaný prostor bude sloužit po dobu bourání / stavby budovy B pro dočasné 

(prostorově omezené) umístění provozů, které se t.č. v budově B nacházejí. Po dostavbě 

nové budovy B bude rozhodnuto o konečném umístění provozů z těchto náhradních prostor 

(do budovy B či ponechání v budově A). 

c) Paralelně s plánováním budovy B (jakožto nového výukového centra fakulty) se bude 

plánovat rozšíření a modernizace výzkumných laboratoří v budově A, ve které by zůstalo 

přízemí (= 1.podlaží a ev. i 1.patro = 2.podlaží) pro účely výuky a potřeby studentů a všechna 

ostatní podlaží by sloužila primárně výzkumným účelům a výzkumem se zabývajícím 

pracovištím fakulty. 

d) Konečným cílem je, aby pokud možno všechna fakultní pracoviště byla umístěna ve 

vlastních budovách fakulty (A, B, Karlov). 

e) Na projekt nové budovy B bude v co nejkratší době (ve spolupráci s Českou komorou 

architektů) vypsána architektonická soutěž. 

 

 

 

Zapsal: prof. Widimský 

 

 


