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Abstrakt 

Práce je komparativní případovou studií na pomezí urbanismu, historie univerzit a 

městského plánování. Mapuje a komparuje stavební historii pražské Karlovy univerzity a 

vídeňské Universität Wien od jejich počátků až do dnešních dnů. Hlavním bodem zájmu 

přitom je vztah těchto univerzit k jejich městskému okolí a jejich pozice v něm. Kolik lokalit 

využívají a jakých? Jak jsou navzájem vzdáleny? Jaká je jejich pozice vůči atraktivní poloze 

v městském centru? Jaký je dobový kontext vzniku jednotlivých projektů rozvoje, které 

z nich se podařilo realizovat a které nikoliv? Na tyto otázky odpovídá část srovnávající obě 

univerzity mezi sebou. Druhým tematickým okruhem pak je zkoumání otevřenosti obou 

univerzit, vůči současným tendencím v univerzitním strategickém plánování. Podporuje 

univerzita svým stavebním programem mezioborovou spolupráci, špičkovou vědu nebo své 

ukotvení do městské struktury v zájmu zvýšení vlastní atraktivity i efektivity? To vše jsou 

otázky, kterými se předkládaná práce zabývá. 

  



 

Abstract 

This thesis is a comparative case study that employs the disciplines and subjects of urban 

studies, history of universities and city planning. It presents and compares the history of the 

built environment of the Charles University Prague and the University of Vienna from their 

very beginning until present days. Main subject of the study therefore is the (spatial) city-

university relationship and the position of the respective university in it. How many areas 

does the university use? What are these like? What are the distances between each of them 

and what is the distance to the attractive downtown? What are the respective historical 

contexts of all the development plans, which of them became reality and which not?  These 

research questions are answered in the comparative analysis of the two universities.  A 

second subject of the paper is the analysis of the agility of the universities who are facing 

some global development trends of the university strategic planning and have to deal with 

them both now and in the future.  Do the development plans of the university support the 

interdisciplinary cooperation, globally competitive science or it’s own position in  the host 

city  in order to support own attractiveness and efficiency? All these questions are discussed 

and answered.  



 

Klíčová slova 

univerzita, město, vztahy univerzita-město, historie univerzit, urbanismus, územní 

plánování, Praha, Vídeň, Karlova univerzita, Universität Wien 

 

Keywords 

university, city, university-city relations, history of universities, urban planning, land use, 

Prague, Vienna, Charles University, University of Vienna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah práce: 186 080 znaků 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne …  Ondřej Kavan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval své rodině za neutuchající a často dojemnou podporu a 

své dívce „ze všech nejlepší“ za skvělou oporu ve finále. Za pomoc s koncepční a obsahovou 

stránkou děkuji především svému vedoucímu práce Rudolfu Kučerovi, za pomoc s prvotním 

utříděním myšlenek také Kryštofu Kozákovi a Janu Ryjáčkovi. Moje poděkování si 

zasluhuje také celý Institut mezinárodních studií a Katedra německých a rakouských studií, 

za prostor ke studiu a objevování nových obzorů. Děkuji také Institutu pro plánování a rozvoj 

za množství užitečné práce, se kterou souzním. Speciální poděkování pak patří všem mým 

přátelům a zejména těm z Teritoriálního tyjátru za to, že mi tolik věřili. 

  



 

Teze DP 

  



 

Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 1 

1. Univerzita a město: Teorie, modely a trendy v současném městském plánování ......... 5 

1.1 Univerzita v urbanistickém plánování .................................................................... 5 

1.2 Univerzita a město: prostorová typologie ............................................................... 7 

1.3 Univerzita a město napříč epochami ....................................................................... 9 

1.4 Trendy v městském plánování .............................................................................. 20 

1.5 Trendy v univerzitním plánování .......................................................................... 24 

2. Stavební vývoj v kontextu: Univerzita Karlova a Praha: 1348–2017 ......................... 37 

2.1 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1348-1622 .................................................... 37 

2.2 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1622-1882 .................................................... 40 

2.3 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1882-1945 .................................................... 43 

2.4 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1945-1990 .................................................... 48 

2.5 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1990-2017 .................................................... 52 

2.6 Rozvojové záměry po roce 2017 .......................................................................... 56 

3. Vídeňská univerzita – vývoj 1365-2017 ...................................................................... 60 

3.1 Stavební vývoj Universität Wien 1365 - 1623 ...................................................... 60 

3.2 Stavební vývoj Universität Wien 1624-1848 ........................................................ 65 

3.3 Stavební vývoj Universität Wien 1849-1945 ........................................................ 72 

3.4 Stavební vývoj Universität Wien 1946-2000 ........................................................ 74 

3.5 Stavební vývoj Universität Wien 2000-2017 a rozvojové záměry po roce 2017 . 77 

4. Analytická část: urbanistická teorie a praxe univerzit ve srovnání ............................. 80 

4.1 Základní údaje ve srovnání ................................................................................... 80 

4.2 Univerzita a město: prostorové vztahy napříč věky .............................................. 82 

4.3 Pražská a vídeňská univerzita a světové trendy .................................................... 92 

Závěr .................................................................................................................................... 97 



 

Summary .............................................................................................................................. 98 

Seznam použitých zdrojů..................................................................................................... 99 

Sekundární literatura........................................................................................................ 99 

Monografie a sborníky .................................................................................................... 99 

Články z odborných periodik ........................................................................................ 100 

Primární zdroje .............................................................................................................. 100 

Novinové články ............................................................................................................ 100 

Primární zdroje a webové stránky ................................................................................. 101 

Seznam vyobrazení ........................................................................................................ 102 

 

 



Úvod 

Každý student i člen akademického sboru se již setkal s otázkou dopravní dostupnosti 

své fakulty a své posluchárny, knihovny či pracovního místa. Stejně tak jsou desetitisíce 

těchto lidí denně konfrontovány s možnostmi, které vyplývají z umístění těchto jejich 

„druhých domovů“ v rámci města a vůči jejich vlastnímu bydlišti. Jsem obklopen atraktivní 

kulturní nabídkou, dobrými restauracemi či kavárnami, mám to blízko ke kolegům z fakulty, 

z ostatních fakult, jiné univerzity nebo třeba vědecké či podnikové sféry? Mohu s nimi 

snadno navázat kontakt a udržovat styky? Vnímají moji potenciální partneři moji adresu jako 

atraktivní a hodnou návštěvy? Mám zde přiměřené zázemí k práci a studiu? Nabízí se mi 

perspektivy k rozvoji špičkové vědy nebo nic takového není k dispozici? Jakou roli hraje 

moje alma mater v životech obyvatel mého města, mojí země? Je univerzita 

konkurenceschopná v globální soutěži? Všechny tyto otázky si často klademe a někdy 

zapomínáme na důležitou součást odpovědí na ně: prostor. Výchozí situací této práce je 

proto kritický pohled na dnešní podobu Karlovy Univerzity v městském prostoru, opřené o 

autorovu blízkou osobní zkušenost. Nakolik je ve světě běžný model univerzity rozmístěné 

po téměř celém areálu města? Je pražský případ výsledkem promyšlené strategie nebo dílem 

náhody? 

Univerzita a město. Centrum či periferie? Na jednom místě nebo po celém městě? 

To jsou tedy centrální otázky, na něž tato práce hledá odpovědi. Vybírá si k tomu dvě 

„sestry“, pražskou Univerzitu Karlovu a vídeňskou Universität Wien a přibírá k nim i jejich 

sídelní města. Autor vychází z teze o jejich příbuzenském svazku od počátku až do času 

rozchodu v posledních desetiletích. Napříč celou dobou jejich – až na několik úvodních 

desetiletí souběžné – existence sleduje vývoj jejich vztahu k městu. Vztahu definovaného 

především prostorem, časem a dobovým kontextem, který určoval směr vývoje. Prosté 

srovnání dvou historických příběhů by však nedalo příliš vyniknout druhému klíčovému 

pohledu – urbanistickému. Dvě historické kapitoly o Praze a Vídni a jejich univerzitách jsou 

proto orámovány nejprve první kapitolou shromažďující urbanistickou teorii k relaci 

univerzit a měst a také pro lepší zařazení do aktuálního světového vývoje čtrnáct trendů, 

které se aktuálně projevují v rámci světových univerzit. Zmíněné teoretické, modelové a 

v podobě zmíněných trendů také zprostředkované empirické poznatky jsou pak uplatněny 

při analýze a hodnocení obou příkladů praxe. 
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Vymezení práce je teritoriálně tvořeno městy Prahou a Vídní, časově léty 1348 

v případě Prahy a 1365 v případě Vídně až po rok 2017, rozšířený o aktuálně platné 

střednědobé rozvojové plány obou univerzit. Předložená diplomová práce se pohybuje na 

hranici několika disciplín – urbanismu, historiografie a okrajově také politologie, ekonomie 

a sociologie města. Předně se jedná o společenskovědní studii s charakterem synchronní 

komparativní případové studie. Komparovány jsou dva příklady praxe (stavební historie 

pražské a vídeňské univerzity v dobových kontextech a v kontextu sídelních měst) a stavěny 

do kontrastu vůči teorii. Je tvořena čtyřmi kapitolami. První kapitola proto strukturuje téma 

prostřednictvím teoretických poznatků, je následována dvěma případovými studiemi a 

struktura je orámována čtvrtou analytickou kapitolou, ve které je provedena zmíněná 

komparace teorie a dvou příkladů praxe. První kapitola je úvodem pro analytickou část této 

diplomové práce. Formuluje koncepční narativ, prostřednictvím něhož je v analytické čtvrté 

kapitole diskutována historická, současná i plánovaná praxe pražské i vídeňské univerzity a 

přidružených aktérů. Historické kapitoly popisují a částečně i komentují vybrané etapy z celé 

rozsáhlé historie tak, aby ilustrovaly základní tendence vývoje charakteristické pro dané 

období a to až po současnost včetně výhledu do blízké budoucnosti. Tato chronologie je dále 

rozvinuta o potřebný kulturně-společenský a politický kontext tak, aby byly zjevné klíčové 

dobové okolnosti. Cílem je tedy vedle deskriptivního přístupu souběžná interpretace na 

půdorysu dobového rámce. Nutno ovšem podotknout, že s ohledem na limity diplomové 

práce je historie zpracována spíše prezentisticky než v plné šíři a kompletním dobovém 

kontextu a to tak, aby umožnila právě zpracování komparace celého vývoje a zejména dnešní 

situace. Tento první, společenskovědní element je dále prostřednictvím první a částečně 

čtvrté kapitoly zarámován do kontextu vybraných teoretických i praktických urbanistických 

přístupů ke sledované problematice. Ty jsou dále doplněny o oblast aktuálních trendů 

územního, respektive prostorového a strategického plánování měst na jedné straně a 

univerzit na straně druhé. Prvotním cílem práce ovšem zůstává „sociálněvědní“ diskuze 

deklarovaných politik a strategií zúčastněných stran ve srovnání s jejich současnými a 

eventuálními budoucími výsledky. Poslední kapitola proto představuje závěrečný amalgám 

z potud prezentovaného materiálu. Věnuje se analýze obsahu druhé až třetí kapitoly 

prostřednictvím instrumentů prezentovaných v kapitole první. 
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Dostupná literatura i další zdroje k tématu sahají od základních přehledových 

historiografických publikací, zejména dějin pražské1 i vídeňské univerzity poskytujících již 

dosti podrobný přehled, přes specializované publikace k problematice stavebního vývoje, 

vzdělávací politiky a podobně až po celou řadu urbanistických studií rozsahu významných 

děl tzv. nového urbanismu (především dílo Jana Gehla)2, skromnějších monografií na úrovni 

doktorských disertací ovšem nyní již renomovaných autorů, zejména Alexandry den Heijer3 

nebo Claudie Kruschwitz4 nebo řady dílčích článků v odborných časopisech. Téma samotné 

prostorové dislokace univerzitních budov a jejich vztahu k městu kupodivu nerezonuje 

v současném akademickém diskurzu (přinejmenším tom anglofonním, německojazyčném a 

už vůbec ne v českém) tak silně, jak se autor původně domníval. Příčina tohoto stavu se 

nicméně v průběhu výzkumu ukázala jako navýsost prozaická: valná většina univerzit, 

dokonce i na evropském kontinentu totiž na rozdíl od Univerzity Karlovy ve větší či menší 

míře disponuje jedním či několika kampusy. Je tak kladeno do značné míry rovnítko mezi 

univerzitu a kampus a dále je diskutován již jen buď vnitřní svět kampusu nebo vztah 

kampusu a města. Případ, že univerzita nejenže nemá žádný plnohodnotný kampus, ale 

dokonce často ani soustředěnou formaci budov v rámci jedné čtvrti se zkrátka jeví jako 

okrajová, až raritní. Právě pojednání tohoto tématu na dvou středoevropských příkladech, 

z nichž ten pražský je navíc typově na zcela opačném konci, než většinový výzkumný zájem 

tak má být jedním z přínosů této práce. Přímo tématu této práce se ostatně v českém prostředí 

parně dosud nevěnoval nikdo, zejména nikoliv v komparativní rovině s mezinárodním 

přesahem. Zásadní oporou pro teoretickou část práce byly vedle dvou výše zmíněných 

                                                 

1 Karlova Univerzita, Dějiny Univerzity Karlovy. I, 1347/48-1622, ed. Ivana Čornejová and Michal Svatoš, 

Vyd. 1 (Praha: Univerzita Karlova, 1995); Karlova Univerzita, Dějiny Univerzity Karlovy. II, 1622-1802, ed. 

Karel Beránek and Ivana Čornejová, Vyd. 1 (Praha: Univerzita Karlova, 1995); Karlova Univerzita, Dějiny 

Univerzity Karlovy. IV, 1918-1990, ed. Jindřich Bečvář, Jan Havránek, and Zdeněk Pousta, Vyd. 1 (Praha: 

Univerzita Karlova, 1998); Marie Štemberková et al., Univerzita Karlova: historický přehled, Vyd. 1 (Praha: 

Karolinum, 2011). 
2 Jan Gehl, Města pro lidi (Brno: Partnerství, 2012); Jan Gehl, Cities for People (Washington, DC: Island 

Press, 2010); Jan Gehl and Lars Gemzøe, Nové městské prostory, 1. vyd (Šlapanice: Era, 2002); Jan Gehl, 

Birgitte Svarre, and Karen Ann Steenhard, How to Study Public Life (Washington ; Covelo ; London: Island 

Press, 2013). 
3 Alexandra Cornelia den Heijer, Managing the University Campus: Information to Support Real Estate 

Decisions (Delft: Eburon Academic Publishers, 2011); Alexandra den Heijer, Hans de Jonge, and Jackie de 

Vries, “Developing Knowledge Cities: Towards Aligning Urban and Campus Strategies,” in Creative 

Knowledge Cities Myths, Visions and Realities (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2012), 475; 

Alexandra C. Den Heijer and Flavia TJ Curvelo Magdaniel, “The University Campus as a Knowledge City: 

Exploring Models and Strategic Choices,” International Journal of Knowledge-Based Development 3, no. 3 

(2012): 283–304. 
4 Claudia Kruschwitz and Kunibert Wachten, Universität Und Stadt: Bauliche Genese von Universitätstypen 

Und Deren Bedeutung Im Stadtraum (Aachen: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 

2011). 
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autorek dále monografie University Trends: Contemporary Campus Design5 věnovaná 

taktéž převážně kampusovým univerzitám, nicméně poskytující vyčerpávající vhled do 

problematiky současného univerzitního plánování. V historiografické části dále výborně 

posloužil obsáhlý sborník o stavební historii vídeňské univerzity Stätten des Wissens6, který 

prakticky pokrývá vše zásadní, o čem se ve Vídni v uplynulých staletích uvažovalo a co se 

nakonec postavilo. Určitým, i když skromnějším protějškem zmíněné publikace je kniha 

dlouholetého historika UK Josefa Petráně Památky Univerzity Karlovy s obsáhlou sekcí 

věnovanou právě památkám stavebním.7 Zejména ke starším obdobím jsou v dílčích 

záležitostech vynikající také jednotlivé historiografické studie uveřejňované napříč léty 

v edici Archivu hl. m. Prahy Documenta Pragensia, mezi nimiž vynikají články Michala 

Svatoše.8  

  

 

  

                                                 

5 Jonathan Coulson, Paul Roberts, and Isabelle Taylor, University Trends : Contemporary Campus Design 

(Routledge, 2017). 
6 Julia Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens: die Universität Wien entlang ihrer Bauten 1365 - 

2015 ; [eine Publikation der Universität Wien aus Anlass ihres 650-jährigen Gründungsjubiläums 2015] 

(Wien [u.a.]: Böhlau, 2015). 
7 Josef Petráň, Památky Univerzity Karlovy (Praha: Karolinum, 1999). 
8 Michal Svatoš, “Koleje jako základní článek středověké struktury pražské univerzity,” in Documenta 

pragensia XX (Praha: Scriptorium, 2002). 
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1. Univerzita a město: Teorie, modely a trendy v současném městském 

plánování 

1.1 Univerzita v urbanistickém plánování 

Univerzita je jako organizace zahrnující zpravidla tisíce či desetitisíce osob velkým 

a členitým celkem. Jeho analýza tak může mít více rovin i perspektiv. Prostorových, 

organizačních a institucionálních či společenských.  

Z architektonicko-urbanistického hlediska lze u velké většiny univerzit rozlišit řadu 

vrstev či měřítek, které lze analyzovat. Základní jednotkou je budova a její vnitřní členění, 

následuje budova zasazená do kontextu svého okolí, dále kompozice více budov a jejich 

vzájemných vztahů opět v kontextu jejich okolí a konečně souhrn všech budov univerzity, 

jejich vzájemné vztahy a vztah tohoto celku k okolnímu prostředí. Tímto prostředím se může 

rozumět buď neurbanizovaný extravilán v případě anglosaského modelu mimoměstské 

kampusové univerzity nebo prostředí různě velkého města, typické pro valnou většinu 

evropských (kontinentálních) univerzit. Zde se budeme zaměřovat převážně na druhý 

jmenovaný model, tedy univerzitu „evropského“ typu, zasazenou různým způsobem do 

urbanizovaného území, tak jak tomu zcela bezpochyby je v případě Karlovy Univerzity a 

Univerzity Vídeň. Vhodným předmětem analýzy tak je vzájemný vztah dvou celků – celé 

univerzity a jejího prostředí – celého města. Vrstvy analýzy jsou v tomto případě dvě: 

zaprvé vztahy budov v rámci univerzity (funkční vazby, vzdálenost, cestovní doba), zadruhé 

vztah tohoto celku k městu (poloha v rámci města, funkční vztah s městským okolím). 

Prostorová rovina je charakterizována skrze koncentrovanost – roztříštěnost, polohu v centru 

nebo na periferii, otevřeností či uzavřeností jednotlivých areálů vůči okolnímu prostředí a 

podobně.  

Prostor je jedním z klíčových vstupů pro vnitřní vztahy na univerzitě. Jinak funguje 

po organizační i sociální stránce univerzita uspořádaná do kompaktního kampusu, jinak 

univerzita více či méně rozptýlená po velkém území. V této souvislosti stojí za povšimnutí, 

že podstatná část literatury (nejen anglosaské) klade rovnítko mezi univerzitu a kampus.9 

Kampus, jakožto vyšší funkční celek tvořící ucelené zázemí pro část či celou univerzitu a 

právě jeho koncentrovanost v prostoru je zdrojem pro relativně efektivní fungování celé 

                                                 

9 Extravilán – nezastavěné území mimo obec. Intravilán – zastavěné území v obci či městě. 
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instituce. Je tak i v odborném diskurzu v podstatě implicitně vnímán jako základní jednotka 

zkoumání s tím, že se jen liší počet kampusů dané univerzity. Pro kontinentální Evropu 

ovšem není vždy kampus jako základní zkoumaná jednotka vhodný – univerzity zde fungují 

často integrovány do městského prostředí, bez jasně ohraničeného areálu. Tím vzniká do 

jisté míry unikátní průnik: město je univerzitě kampusem. Oba celky tak nejsou oddělitelné, 

místo toho oboustranně interagují. Z polohy uvnitř či v přímém kontaktu s městským 

prostředím vyplývá vysoká intenzita vztahů univerzity jako urbanisticko-architektonického 

celku, stejně jako celku organizačního vůči jejímu okolí – městu. I tyto vztahy proto jsou 

nedílnou součástí jakékoliv analýzy – včetně této.  

Vedle prostorové kompozice a polohy v rámci města tak vstupují do hry faktory 

politické a ekonomické – vztahy univerzity se samosprávou a státními orgány a vztahy 

univerzity k soukromému sektoru; sociální povahy jako jsou vztahy s místní komunitou části 

či celého města, význam univerzity pro komunitu a naopak. Tyto vztahy přirozeně nabývají 

na intenzitě s rostoucí intenzitou aktivit v okolním prostředí (centrální polohy měst) a 

naopak do jisté míry slábnou směrem k méně zahuštěné periferii. 

Na univerzitu je dále možné nahlížet z perspektivy jednotlivých zainteresovaných 

stran. Jiná je perspektiva pro analýzu z pohledu univerzitní samosprávy (managementu), 

jiná z pohledu městského plánovače, jiné aspekty budou klíčové pro státní aparát. Nelze 

opomíjet ani soukromý sektor či pohled „bottom up“ z perspektivy obyvatele města – člena 

komunity, která univerzitu hostí a zároveň z ní profituje a konečně bývá někdy opomíjena 

také perspektiva samotných uživatelů univerzity – studentů, pedagogů a výzkumníků. Je 

velkým (a krásným) úkolem odborné i veřejné debaty a politiky, aby krátko-, středně- i 

dlouhodobé zájmy všech těchto stran zohlednila v amalgámu funkčních a skutečně 

uplatňovaných politik a strategií. Vedle samotné prostorové analýzy proto  přechází téma 

tohoto textu od prostorové analýzy více ke strategickému plánování, facility managementu 

a podobným disciplínám a to v podání hned celé řady subjektů: především univerzity 

samotné, která se jejich prostřednictvím sama stará o svůj vlastní rozvoj a dále místní správy, 

státní správy a nespočetného počtu hráčů soukromého sektoru. Pochopitelně se jedná o velké 

množství hráčů a jejich role bude proto patrná jen tam, kde dokresluje celkový obraz 

minulého či soudobého vývoje. 
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1.2 Univerzita a město: prostorová typologie 

Dostupná literatura pracuje s celou řadou perspektiv, z nichž je možné přistupovat 

k typologizaci vztahů univerzity a města. Tato práce se věnuje především otázkám 

prostorové kompozice univerzitních budov v kontextu města a návazným implikacím pro 

univerzitu i město. Proto jsou pro účely této práce stejně jako pro strategické plánování 

zainteresovaných subjektů jsou tyto typologie relevantní ze dvou důvodů: 1) přiřazení 

zkoumané univerzity k modelovým příkladům jednak usnadňuje identifikaci pozice 

univerzity a jejích součástí vůči jejímu fyzickému i sociálnímu okolí (městské prostředí), 

jednak umožňuje znázornění prostorových vztahů vnitřních (vztahy mezi jednotlivými 

budovami/klastry budov/kampusy) a 2) formulaci (potenciálních) pozitiv a negativ daného 

stavu, na která navazují východiska pro další plánování. 

Pro pochopení využití těchto modelů je dále podstatné měřítko. Z perspektivy města 

se jedná o práci s měřítkem na úrovni celého města a městské čtvrti, případně menší lokality 

typu „sousedství“, tedy jednotkou definovanou pěší dostupností v řádu jednotek minut.10 

Speciální zájem pak připadá na hierarchii městské centrum, širší centrum a periferie. 

Z perspektivy univerzity jsou pak stavebními kameny kompoziční celek univerzity v rámci 

daného města11, kampus či charakteru kampusu blízké uskupení budov a konečně jednotlivé 

budovy. Prostorové vrstvy větší než je celek v rámci jednoho města a naopak menší, než je 

rovina vztahu mezi jednotlivými budovami jsou převážně mimo sledovanou úroveň. Níže 

uvedené ilustrace uvádějí základní možné typy kompozic a jejich stavební kameny. 

Rozlišovány jsou tyto rysy prostorové kompozice:  

a) Poloha lokalit vůči struktuře města: 

městské centrum – městská (semi-)periferie – poloha vně města 

b) Poloha lokalit vůči sobě navzájem:  

centralizace – decentralizace, koncentrace – dekoncentrace 

Dále povaha jednotlivých areálů:  

c) Otevřený areál integrovaný v městské struktuře – uzavřený monofunkční areál 

s omezeným přístupem 

                                                 

10 Alexandra den Heijer, Hans de Jonge, and Jackie de Vries, “Developing Knowledge Cities: Towards 

Aligning Urban and Campus Strategies,” 109. 
11 Například v případě Univerzity Karlovy nejsou primárním předmětem zájmu početné nemovitosti mimo 

Hlavní město Prahu. S výjimkou areálu Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem v běžném 

výukovém ani vědeckém provozu neinteragují s ostatními pražskými pracovišti. 
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Nizozemská urbanistka Alexandra den Heier uvádí tři základní typy umístění 

univerzity vůči městu: Typ 1 – izolovaný kampus na zelené louce za městem, Typ 2 – 

„komunita“ ve smyslu uzavřeného kampusu uvnitř města a Typ 3 – jednotlivé kampusy či 

skupiny budov umístěné integrovaně v městské struktuře.12  

 

Obr. 1 Základní typologie konfigurace prostorového vztahu univerzity a města podle 

Alexandry den Heijer13 

 

Obr. 2 Téměř shodnou typologii nalezneme i u Claudie Kruschwitz, která ve svém schématu 

ještě přidává rovinu vnitřní struktury města – městské jádro či centrum a periferii. 14 

 

                                                 

12 Alexandra den Heijer, Hans de Jonge, and Jackie de Vries, “Developing Knowledge Cities: Towards 

Aligning Urban and Campus Strategies,” 109. 
13 Heijer, Managing the University Campus. 
14 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt, 122. 
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Také Heier přišla také s tzv. integrovanou perspektivou, která spojuje dělení 

z hlediska sociálních funkci van den Berga (formální-neformální) a čistě fyzickou 

perspektivu Hoegerovu (zelená louka-klasicky vnitroměstská kompozice) do tří typů. 

Pracuje tedy s izolovaným akademickým městečkem, izolovanou městskou enklávou (gated 

community) a univerzitou integrovanou v městské sturktuře. 

 

Obr. 3 Různé pohledy na vztah univerzity a jejího městského prostředí15 

 

Tyto modelové situace samozřejmě nejsou všeříkající. Heijer se věnuje mnohem více 

záležitostem facility managementu a strategického plánování a vystačí si tak s poměrně 

jednoduchým schématem. Kruschwitz má ve své urbanisticko-historické práci model 

propracovanější z prostorového hlediska, což jej činí lépe využitelným pro určení základních 

vlastností v této práci zkoumaných, značně komplexních případů. 

1.3 Univerzita a město napříč epochami 

Fyzická podoba univerzity v rámci městského prostředí je v ideálním případě 

přímým odrazem požadavků na ni kladených. V praxi se však zpravidla projevují s určitým 

zpožděním a s jistými limity, danými jednak předešlým vývojem, jednak prostředím 

samotným a dostupnými zdroji. Z pohledu univerzity jsou primárním hybatelem vnitřní 

provozní potřeby, nicméně zejména při větším časovém odstupu je patrný vliv dobového 

kontextu, v jehož měnícím se proudu se vyvíjí také postavení univerzity ve společnosti a její 

možnosti. Na počátku stojí malé středověké „kolegium“ – počeštěně kolej – s desítkami 

studentů, čtyřmi klasickými fakultami a úzce spjaté s církví. Na konci tohoto procesu naopak 

                                                 

15 Flavia Curvelo Magdaniel, “The University Campus as a Real Estate Object and Its Development in the 

Context of the Knowledge Economy,” 2012. 
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dnešní rozvětvená univerzita, instituce masového, či přesněji „univerzálního“ vzdělávání16 

s tisíci či spíše desetitisíci studentů a nepřebernou škálou studijních oborů a na ně 

navázaných výzkumných dalších aktivit. Lze s trochou nadsázky říci, že univerzity po celou 

dobu svého trvání rostou jak do výšky, tak do šířky. Zároveň se v průběhu své historie 

nenacházely ve vzduchoprázdnu, vývoj fyzické struktury univerzity v městském prostoru 

proto dokumentuje také kulturní, společenský, politický a samozřejmě i ekonomický kontext 

daného období. Ačkoliv se nejedná o vpravdě exaktní měřítko, promítá se zpravidla „duch 

doby“ také do podoby univerzity právě i ve smyslu jejích fyzických dispozic.  

 V kontextu této stati spočívá relevance zmíněného vývoje v tom, že tato 

závislost umožňuje pracovat například v novějším období dějin Univerzity Karlovy s tezí o 

key study politické, společenské a ekonomické transformace postsocialistického prostředí 

České republiky, neboť právě od tohoto období se výsledky spolupráce města a univerzity v 

„modré“ Praze nejvýrazněji odchylují od vývoje v „rudé“ Vídni. Dnešní univerzita zkrátka 

byla formována v řadě období, z nichž každé univerzitě vtisklo určitý ráz. Současný stav je 

výsledným mnohovrstevnatým propletencem řady v minulosti učiněných rozhodnutí všech 

dotčených aktérů, svědčící o době svého vzniku a vyžadující – stejně jako kdykoliv předtím 

– stále aktivní přístup k dalšímu vývoji. 

Co se etapizace vývoje fyzické podoby univerzit týče, existuje přístupů k této 

tematice vícero. Například nizozemská urbanistka Alexandra den Heijer uvádí čtyři 

historické etapy17, Claudia Kruschwitz člení ve své dizertaci problematiku ještě podrobněji 

a stanovuje celkem šest vývojových období18 (viz níže). Tyto etapy jsou vymezeny 

zásadními změnami dobového kontextu, a vývojem cílů existence univerzity, které se 

návazně promítají do materiálního světa prostorové kompozice univerzitního areálu. Změny 

se projevují jak ve smyslu územního uspořádání z hlediska města, kde se univerzita nachází, 

tak do podoby a uspořádání budov (tedy územního uspořádání z hlediska samotné 

univerzity). Nutno také podotknout, že i pokud se v tomto modelu omezíme byť jen na 

(kontinentální) Evropu, jedná se stále především o orientační dělení. Lze totiž poměrně 

s jistotou předpokládat, že se vývoj ve všech částech starého kontinentu neodehrával zcela 

synchronně. 

                                                 

16 Zde označuje termín „univerzální“ zatím poslední vývojové stádium univerzity z hlediska postupného 

rozšiřování počtů studentů terciálního vzdělávání v rámci celkové populace na ose od elitního přes masové 

po právě univerzální a tedy široce přístupné studium. 
17 Heijer, Managing the University Campus, 64. 
18 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt, 28–127. 
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Jak je vidět, Kruschwitz pracuje s dělením zaměřeným právě na územně-stavební 

strukturu:19 

1. Spolek-Sdružení-Korporace (1080–1350) 

Typ: bez stavebního typu 

2. Univerzita jako „elitní“ společenství (1350–1570) 

Typ: „Kolegium“  

3. Univerzita jako škola pro státní služebnictvo (1570–1790) 

Typ: reprezentativní budova v urbanisticky markantní poloze  

4. Univerzita jako veřejná instituce měšťanstva/buržoazie (1790–1920) 

Typ: monumentální univerzitní palác a kampus 

5. Univerzita jako veřejná masová instituce (1920–1980) 

Typ: experimentální areály solitérních makrostruktur a univerzitní města 

6. Univerzita jako veřejná a privátní masová instituce (1980–2009) 

Typ: (celo-)městský univerzitní areál 

Alexandra den Heijer etapizuje vývoj univerzit stručněji, na čtyři klíčová období. Pro účely 

této práce byl zvolen její model etapizace  jako dostačující – z několika důvodů: Univerzita 

Karlova i Vídeňská univerzita byly založeny obě kolem poloviny 14. století („Spolek-

sdružení-korporace“ jim tedy byly vlastní jen velmi krátce) , zároveň je jejichvývoj také lépe 

pozorovatelný v delších časových úsecích, než s jakými pracuje Kruschwitz. A především: 

cílem této práce není pečlivý rozbor jednotlivých etap vzniku, nýbrž pochopení současného 

stavu, analýza rozdílů a shod (nejen ve vývoji) obou zkoumaných univerzit a především pak 

analýza možného směřování v dalších letech. K tomu je pochopitelně zapotřebí znát 

historický vývoj, nicméně zajímavější je pohled na delší období, který umožňuje nadhled, 

spíše než rozkouskování na období kratší.  

Pro účely této diplomové práce postačuje stručnější etapizace dle Alexandry den Heijer: 

 

1. Středověká univerzita (11. – 14. století)20 

Univerzita jako forma vzdělávací instituce vzniká v Evropě (první Boloňa založena patrně 

                                                 

19 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt. 
20 Claudia Krsuchwitz dělí toto období poněkud odlišně: 1. Univerzita jako spolek-sdružení-korporace ¬ 

(1080–1350) bez stavebního typu, pravá „středověká“ univerzita a 2. Univerzita jako „elitní“ společenství 

(1350–1570) 

stavební typ „Kolegium“, reakce na schizma a rozvoj věd, zahrnuje i renesanční univerzitu. 
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1088, následují například Paříž, Oxford a Cambridge a španělské univerzity) a zůstává velmi 

dlouho výhradně evropským fenoménem. První univerzity zřejmě vycházely ze starší tradice 

klášterní vzdělanosti a byly začasté zakládány pod patronací katolické církve - víra v Boha 

a její rozvoj hrály centrální roli a například zřízení prestižní teologické fakulty povoloval 

přímo papež. První univerzity byly organizovány do známých čtyř fakult: teologické, 

medicínské, práva a artistické. Hlavním jazykem latina, což znamenalo i zaručovalo vysokou 

mobilitu studentů i profesorů. Univerzita se často chápala jako samosprávné, svobodné 

společenství, nezávislé na (politické) moci s vlastní garantovanou jurisdikcí a dalšími právy 

a svobodami. 

Univerzity byly dále symbolem a zárukou vysokého statusu pro svá sídelní města, 

zároveň byly atraktivním zdrojem jejich příjmů – jeden z významných důvodů rychlého 

rozšíření univerzit po Evropě. Vysoký status elitní instituce znamenal také odpovídající 

materiální zázemí – budovy, zejména tzv. koleje či collegia využívané univerzitami byly 

zpravidla vysoce reprezentativní, byť se nutně nejednalo o novostavby určené přímo pro 

účely univerzitního provozu. Lokalita hrála také významnou roli, nejdříve provizorní, 

posléze stálé prostory a budovy byly integrální součástí městské struktury, aniž by ovšem 

zpravidla tvořily nějakou konkrétní urbanistickou formu.21 V svých počátcích byla nicméně 

univerzita bytostně propojena se svým okolím, protože pro neexistenci vlastních budov se 

vyučování často konalo v soukromých domech profesorů a studenti žili v podnájmech 

v běžných měšťanských domech.22 

 Kruschwitz nicméně zmiňuje dvě podstatné charakteristiky, kdy obě respektují 

logiku středověkého života: jednak se postupně vznikající budovy jednotlivých fakult či 

kolegií zpravidla nacházely ve stejné čtvrti středověkých měst  

(a rozhodně pak uvnitř jejich hradeb, nikoliv vně), jednak se koncentrovaly kolem či 

v blízkosti významnějších kostelů či katedrál. Ty pak v souladu s rytmem tehdejšího života 

sloužily k setkávání celé univerzitní komunity, jinak rozdrobené ve více lokalitách 

fakultních, národních, mistrovských a studentských kolejí, studentských burs a jednotlivých 

profesorských domů.23 Tato zdánlivá rozdrobenost ovšem nutně nemusela představovat 

                                                 

21 Heijer, Managing the University Campus, 65–66. 
22 Vedle příkladů starších univerzit je toto charakteristické například i pro Univerzitu Karlovu. Ještě řadu let 

po svém založení v roce 1348 nebyla obdarována žádnými vlastními budovami – stalo se tak až po založení 

Karlovy koleje v roce 1366 a definitivně až s velkorysou stavbou Karolina v letech 1383-86. Podobně se 

situace vyvíjela například i v Krakově či Vídni. 
23 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt, 30–37. 
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fatální bariéru pro udržování komunity pohromadě, protože i při větší míře dekoncentrace 

jednotlivých budov umožňovalo bezesporu měřítko i větších středověkých měst stále 

poměrně snadnou pěší (sic!) dostupnost. Velkou roli v životě univerzity hrály zmíněné 

koleje, jichž zpravidla univerzitu tvořila celá řada a které představovaly samostatné jednotky 

poskytující kolegiátům zpravidla veškeré zajištění a zázemí. Byly studijní, společenskou i 

hospodářskou jednotkou. Pro zajištění jejich činnosti jim zpravidla fundátor uděloval 

různorodý majetek, například vesnice, které následně generovaly formou různých odvodů 

příjmy dostatečné pro celoroční provoz celé koleje.24 

 

Obr. 4 Typová dislokace univerzity v městském prostředí dle Alexandry den Heijer a 

Claudie Kruschwitz25 

 

2. Období přechodu a renesanční univerzita (14. – 16. století) 

Renesanční univerzita představuje podle Heijerové přechod k pozdější univerzitě 

moderního typ označovaného jako humboldtovský. Období renesance přineslo dvě 

podstatné změny:  Jednak začaly být univerzity zakládány teritoriálním státem namísto 

univerzální, národní nebo religiózní autority. Teritoriální stát potřeboval pro své fungování 

vzdělanou vrstvu, která se mohla věnovat stále složitější práci státních a také církevních 

úřadů. Jednak byl vynalezen knihtisk. Místo nákladného ručního opisování knih a související 

dominanci ústně předávaného vědění bylo nyní možné šíření znalostí v textové podobě, což 

                                                 

24 Svatoš, “Koleje jako základní článek středověké struktury pražské univerzity,” 351–354. 
25 Heijer, Managing the University Campus, 66. Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt. 
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významně akcelerovalo šíření i akumulaci znalostí a rozvoj myšlení vědecké, artistické 

(filozofické) i náboženské povahy. Větší dostupnost psaného textu, který navíc mohl být 

snadno kopírován, došlo k vzniku a rozšíření univerzitních knihoven, nově obvykle 

v národním jazyce. To vedlo k poklesu nutnosti za vzděláním cestovat a univerzity začaly 

nabízet podobné obory na místní bázi. Výsledkem byla potřeba místní dostupnosti 

podobných kapacit na mnoha místech napříč Evropou. Popsané vlivy a z nich vzniklé 

potřeby vyústily v dodnes existující síť univerzit, kterých kolem roku 1500 existovalo napříč 

Evropou již 60. 

Prostorové uspořádání v kontextu města je stále podobné středověkému kolegiu – 

koleji. Zvyšující se podíl méně majetného studentstva ovšem vedl k dalšímu rozvoji 

konceptu kolejí, které byly často sponzorovány soukromými mecenáši, tedy zpravidla vůči 

vnějšímu světu uzavřeného areálu, kde se v rytmu ne nepodobnému klášternímu provozu 

odehrávalo vše od spánku po studium. Životy mnohých univerzit se tak v tomto období do 

jisté míry uzavřely před okolním světem za zdmi specializovaných areálů ne nepodobným 

klášterům. 

 

3. Humboldtovský model univerzity (16. respektive 19.– 20. století) 

S prvními kořeny již právě v renesanci, je pojmenován po Wilhelmu von Humboldtovi, 

pruskému osvícenskému profesorovi, diplomatovi, zakladateli lingvistiky a vysokoškolském 

reformátorovi.  Tento model představuje „moderní“ podobu univerzity zcela běžnou ještě 

před několika desítkami let (a s jehož relikty se lze v současném akademickém světě stále 

setkat). V duchu Humboldtových ideálů, které v desetiletích po skončení Napoleonských 

válek postupně inspirovaly celou Evropu, se vytvořily podmínky pro úzké spojení 

vzdělávání a vědy. Pro ni se zároveň humboldtovský model univerzity stal nejplodnější 

možnou půdou. Co model obnáší? Radikálně se zvyšuje specializace jednotlivých oborů a 

disciplín, které nabírají postupně téměř autonomní ráz a jsou pěstovány v podobě 

monodisciplinárních oborů. Univerzity se zároveň přizpůsobují místním (sociálním) 

podmínkám a mimo jiné přecházejí na užívání místních jazyků, což vede k omezení 

(mezinárodního) sdílení poznatků a také brzdí dříve samozřejmou mobilitu akademického 

personálu i studentstva. V průběhu této fáze také univerzity nabírají mnohonásobně větší 

měřítko oproti středověkým univerzitám. Například řídící pozice se kvůli tomu postupně 

profesionalizují a z původně jmenovaných akademiků se postupně stávají manažeři na plný 

úvazek. Často tím však trpí podíl studentů na řízení univerzity. Zmíněná regionalizace 
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proměnuje sociální úlohu univerzity – ta zastává nově roli národní instituce s malou mírou 

mezinárodních kontaktů ve všech oblastech své činnosti. Díky své relativní uzavřenosti si 

univerzity také navzájem příliš nekonkurují, ať už jde o studenty nebo akademický personál 

– mají své „spádové oblasti“. Nové měřítko „masovosti“ s sebou přináší také novou 

společenskou úlohu, univerzita již nemá vychovávat novou generaci společenské elity, ale 

čím dál širší a heterogenní masu studentů, kteří se připravují na nejrůznější role ve 

společnosti.26  

 

Obr. 5 Typová dislokace humboldtovské univerzity v městském prostředí dle Alexandry den 

Heijer27 

 

Stavební vývoj humboldtovské univerzity dělí například Claudia Kruschwitz na další 

dvě období: dlouhé devatenácté století 1790-1920 a léta 1920-1980.28 V prvním zmíněném 

je univerzita charakterizována jako „veřejná instituce měšťanstva“, která právě v průběhu 

19. století zažívá dosud bezprecedentní rozmach. Rapidně narůstá kapacita univerzitních 

prostor, nové vědní, zejména přírodovědecké a medicínské obory vyžadují zcela novou 

kvalitu i objem disponibilních objektů. V anglosaském prostředí se rozvíjí koncept 

klasického kampusu, městečka vzdělávání, zpravidla zcela izolovaného mimo město nebo 

přímo jako nové „město vzdělání a vědy“ ztělesňující ideál nerušeného studia a bádání, 

sdílení mezi studenty a učiteli, v ideálních podmínkách, daleko od svodů (velko-)města. 

Symbolem tohoto typu univerzity je dodnes „akademická vesnice“ Thomasem Jeffersonem 

navržená University of Virginia v Charlottesville z 20. let 19. století.29 

                                                 

26 Heijer, Managing the University Campus, 66. 
27 Heijer, 66. 
28 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt, 52–86. 
29 Kruschwitz and Wachten, 54. 
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 Naproti tomu se evropské univerzity postupně měnily z do sebe obrácených 

„klášterních“ kolejí ve významné dominanty městského života a prostoru. Tento vývoj sice 

v 19. století po stránce nové výstavby poněkud minul provinční Prahu, neboť zde moderní 

stavební rozvoj začal nesměle až na sklonku století, ale mezi mnohými dalšími například v 

Mnichově (1840) či zde podrobněji zkoumané Vídni (1884) vznikly pro svou dobu 

charakteristické, monumentální a reprezentativní „paláce vědy“ na nejlukrativnějších 

adresách nových centrálních čtvrtí. Tyto rozměrné, bohatě zdobené a „ven“ orientované 

stavby se měly stát vedle dalších významných budov symboly prestiže daného města a státu, 

byly výkladní skříní nové, nyní již více sekulární a liberální (velko-) městské společnosti. 

Jejich poloha byla záměrně volena v centráních lokalitách reprezentativních tříd či 

prostranství prudce se rozvíjejících metropolí často v sousedství a výrazově příbuzné 

nejvýznamnějším budovám vládních a správních budov, sídel soudů, škol, knihoven či 

muzeí.30 Konkrétně vídeňský koncept Palast der Wissenschaft na Ringstrasse v čtyřúhelníku 

budov parlamentu, radnice a divadla je zcela nabit zmíněnou symbolikou.31  

S pokračující industrializací a s ní souvisejícím rozvojem nových výzkumných oborů 

však již během druhé poloviny 19. století postupně přestávaly prostory těchto centrálních 

budov stačit a došlo tak k opětovnému prostorovému roztříštění univerzity. Zejména 

medicínské a přírodovědné obory si vynutily zhruba od 80. let 19. století vznik rozsáhlejších 

komplexů budov, ne nepodobných americkým kampusům (byť nutně ne se všemi jejich 

funkcemi) zpravidla v různých rozvojových částech tehdejších velkoměst a tedy mimo jejich 

samotné centrum. 

  

                                                 

30 Kruschwitz and Wachten, 56. 
31 Situaci na vídeňské Ringstraße včetně dobového kontextu se obsáhle věnuje Carl E. Schorske, “Ringstraße, 

Její Kritici a Zdrod Moderního Urbanismu,” in Vídeň Na Přelomu Století (Barrister & Principal, 2000), 45–

109. Celou knihu přímo hlavní budově a okolnostem jejího vzniku věnovala Julia Rüdiger, Die monumentale 

Universität: funktioneller Bau und repräsentative Ausstattung des Hauptgebäudes der Universität Wien 

(Wien ua: Böhlau, 2015). O Ringu jako o Gesamtkunstwerk pojednává v hutném provedení také populárně 

naučná kniha Barbara Sternthal, Ring Book Vienna’s Magnificent Boulevard: A Total Work of Art (Wien: 

Bohmann, 2015).  
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Obr. 6 Modelové situace vztahu univerzity a města v 19. století dle Claudie Kruschwitz32 

 

 

Obr. 7 Modelové situace vztahu univerzity a města ve 20. století dle Claudie Kruschwitz33 

 

4. Univerzita „třetí generace“ (konec 20. století – 21. století) 

Pro zodpovězení otázky smysluplnosti současné a budoucí podoby univerzitních 

areálů v rámci města představuje skutečnost přechodu od „humboldtovské“ univerzity k té 

„současné“ klíčový element. Od 80. let 20. století, kdy se tento „třetí“ typ univerzit začal 

                                                 

32 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt. 
33 Kruschwitz and Wachten. 
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přibližně rozvíjet, nastala řada změn, které mají na nové formování klíčový vliv: 

technologická revoluce (informační technologie) snížila závislost na prostoru u řady úkolů 

vzdělávání i výzkumu, angličtina se stala novou linguou francou, což, podobně jako v době 

latiny, otevřelo „jednojazyčné“ univerzity světu, vyspělé země postupně transformovaly svá 

hospodářství směrem ke znalostní ekonomice. Vliv hraje samozřejmě i politický vývoj v té 

které zemi. Tyto i další změny se podstatným způsobem promítají do měnících se cílů, 

funkcí, zdrojů a (ideálního) umístění univerzity budoucnosti v prostoru. Univerzity napříč 

kontinenty dosud hledají cesty, jak se přizpůsobit těmto změnám a využít je ve svůj 

prospěch. Jedním ze základů je proměna univerzity do formy jakéhosi uzlu v globalizované 

vědomostní síti s virtuálním i fyzickým prostředím pro výměnu znalostí, který se zároveň 

orientuje v podstatné míře na uplatnění poznatků v praxi a jejich zhodnocení ve spolupráci 

s nejrůznějšími partnery.34 

V evropském kontextu působí od roku 1999 tzv. Boloňský proces, rozvíjející 

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, mezi jehož hlavní cíle náleží odstranění 

hranic mezi jednotlivými národními vysokoškolskými systémy prostřednictvím 

harmonizace studijních programů – a to přímo ovlivňuje akademickou mobilitu.35 Jedním 

z jeho efektů je také další podstatné zvýšení počtu univerzitních studentů v zájmu podpory 

rozvoje znalostní ekonomiky a jejich zvýšená internacionalizace. Podobné úsilí je věnováno 

ze strany evropských i většiny státních také oblasti výzkumu a rozvoje excelentní, globálně 

konkurenceschopné vědy, což obsahuje také investice do nové vědecké infrastruktury.36 

Jak se dále zmiňuje Heijer, vrací tento vývoj na scénu mezinárodní sdílení a výměnu 

vědomostí, stejně jako mobilitu studentstva podobně, jako tomu bylo v počátcích univerzit 

ve středověku. Jakkoliv se značná část této komunikace může odehrávat ve virtuálním 

prostředí, je velkou výzvou současnosti strukturovat bezprecedentní množství dostupného 

vědění a znovu hledat propojení mezi jednotlivými (vědními) obory. Právě pro tento úkol 

však paradoxně můžou sehrát klíčovou roli nikoliv moderní technologie, ale spíše osobní 

setkávání face-to-face37, které lépe vytváří podmínky pro vznik (osobních) vazeb napříč 

obory a pro následnou diskuzi či společnou tvorbu. Osobní setkávání obsahuje navíc jistý 

                                                 

34 Heijer, Managing the University Campus, 68. 
35 European Higher Education Area, EHEA 
36 Heijer, Managing the University Campus, 69. 
37 Heijer, 69–70. 



19 

 

prvek nevypočitatelnosti, což není nutně vlastnost shodná například s různými sociálními 

sítěmi (ve smyslu virtuálním).  

Kontext klasického rostlého (středo-)evropského města je v tomto smyslu 

zajímavým studijním materiálem. Příklad Prahy i Vídně totiž patří mezi města s poměrně 

velkou path dependency, zkrátka jsou výrazně ovlivněny místními, historicky danými 

specifiky, která musí brát v potaz při pohledu kupředu a která značně zvyšují tzv. transakční 

náklady spojené s prosazováním jakýchkoli významnějších změn. Vývoj moderní univerzity 

dávno vnímané nejen jako vzdělávací instituce ve (zdánlivě?) velmi neflexibilním prostředí 

historického města je tedy výzvou hned pro několik vědních oborů dohromady, které se často 

v názorech ne zcela shodují. Konkrétní trendy a preferované postupy v současném plánování 

a managementu univerzitních areálů podrobněji nahlíží následující kapitola. 

 

Obr. 8 Typické areály současných univerzit dle Heierové38 

                                                 

38 Heijer, Managing the University Campus. 
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Obr. 9 Typické areály současných univerzit dle Kruschwitzové39 

 

 

Obr. 10 Vývojové fáze univerzity ve městě dle Alexandry van Heijer, zde s časovou osou 

pro Nizozemí40 

 

1.4 Trendy v městském plánování 

Městské plánování prošlo v průběhu 19. a zejména 20. století dramatickými 

proměnami. Evropská města prošla bouřlivým rozvojem industriální éry devatenáctého 

století pod taktovkou „klasického“ urbanismu – geometricky pravidelného blokového města 

s pevnou strukturou, velkou hustotou, bulváry, parky, náměstími a charakteristickým 

vertikálním funkčním členěním jednotlivých budov, jakožto stavebních prvků městských 

                                                 

39 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt. 
40 Heijer, Managing the University Campus, 61. 
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bloků. První světová válka změnila ve světě politiky, společnosti i kultury mnohé a i 

v architektuře a urbanismu znamenala zlom, definovaný postupným nástupem 

avantgardních modernistických přístupů k pojetí jak architektury budov, tak právě 

k urbanistické kompozici celých čtvrtí. Vynikly zejména práce vzniklé na půdě výtvarné 

školy Bauhaus v německém Dessau, která se stala líhní patrně nejvýznamnějšího počinu 

první poloviny 20. století – funkcionalismu. Od hojně realizovaných konceptů „zahradních 

měst“ či vilových čtvrtí se dále odvinuly nové kompoziční typy, pracující dále s volným 

prostorem, světlem a zelení.  

Po druhé světové válce se i v Evropě (nejprve v její západní hemisféře a s jistým 

zpožděním také na východní straně železné opony) definitivně projevuje nástup 

automobilismu a s ním spojený rozvoj (individuální) mobility. Již před válkou započatý 

trend zelenějších a „rozředěnějších“ měst, méně svázaných pravidelnými kompozičními 

formami, se zejména od šedesátých let pod vlivem jednoho z klíčových architektů a 

urbanistů 20. století – Charlese-Édouarda Jeannereta, tedy proslulého Le Corbusiera – stává 

postupně realitou. Modernistická víra v nové zítřky plné rychlé a efektivní dopravy na 

dlouhé vzdálenosti se zdá neotřesitelná. Města se překotně rozrůstají, na jedné straně často 

do výšky, ale ve výsledku především „do šířky“, obsazují volnou krajinu. Novým prvkem je 

velké zaujetí pro rozlehlý (a ozeleněný) veřejný prostor. Mnohá západoevropská, zejména 

francouzská města ruší své pracně vystavěné tramvajové sítě, po dlouhá desetiletí páteř 

městské hromadné dopravy a esenciální součást městských bulvárů, nyní však nestíhající 

překotné tempo rozvoje. V utopických vizích městských plánovačů – lhostejno zda na západ 

či východ od železné opony – rostou dokonalé, mimoúrovňové autostrády napříč městy a 

mnohde jsou i skutečně realizovány.  

Teprve ropné šoky sedmdesátých let a od stejné doby rostoucí vliv environmentálně 

šetrného myšlení (obojí a v trochu jiné formě zasahuje východ kontinentu výrazně až v době 

postkomunistické transformace 90. let) způsobují postupný odklon od „modernity“ a rámují 

příchod postmoderních přístupů také do urbanismu a architektury. Pro celé předchozí období 

(a vlastně již od středověku) je charakteristické postupné ředění husté struktury předchozích 

epoch a s tím spojený (exponenciální) růst vzdáleností. Právě značně zvětšené vzdálenosti 

nahrávající motorizované přepravě vedou k navrhování měst právě s její přednostní 

preferencí. Podstatným způsobem se mění měřítko města jako celku i jednotlivých čtvrtí, 

prostranství či ulic a budov – což se zanedlouho stává předmětem kritiky vedené tzv. novým 

urbanismem, který „modernímu“ městu vytýká absenci „lidského“ měřítka. Jestliže již 
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koncepcím vídeňské Ringstraße v 70. a 80. letech 19. století bylo vyčítáno „nelidské 

měřítko“41, pak tento rys nabyl v 60. letech 20. století ještě zcela nový rozměr. V rozlehlých 

a subjektivně často neútulných prostorách modernistického města se zkrátka vytrácí 

koncentrovaná energie lidského mraveniště, lidé se nesetkávají tváří v tvář, nechodí pěšky 

po ulicích, protože vzdálenosti jsou příliš veliké, nedochází k dříve běžným sociálním 

interakcím. 

Tohoto trendu nezůstaly ušetřeny ani mnohé evropské univerzity. Jejich rostoucí 

prostorové nároky odvislé jednak od přechodu od elitní k masové koncepci vysokoškolského 

vzdělání (tj. násobný nárůst počtu studentů), jednak od nároků na laboratorní a výzkumné 

kapacity (vliv technologického pokroku), si vynutily realizaci nových kapacit dosud 

nebývalých rozměrů. V éře dostupného státního financování a rozšafného urbanistického 

futurismu se tak právě často stalo formou velkorysé výstavby rozsáhlých, modernisticky 

projektovaných univerzitních kampusů „na zelené louce za městem“. Tyto celky ve své době 

vesměs beze zbytku naplňovaly požadavky na kapacitu i funkčnost nových prostor, neboť 

jejich návrh nebyl v podstatě ničím svazován. V případě některých univerzit došlo k natolik 

radikální změně koncepce, že byly kompletně opuštěny historické lokality v centru města. 

Častěji ale došlo k vytvoření různých kombinovaných modelů, kdy kapacity v centru města 

zůstaly v užívání alespoň k reprezentačním účelům, mnohdy ovšem k plnohodnotnému 

provozu pracovišť nevyžadujících umístění v nových objektech. Tento trend se však 

poměrně brzy stává terčem kritiky – jednak je kritizován modernistický urbanismus jako 

takový, jednak se nelíbí koncepce téměř autarkního světa modernistického univerzitního 

„kampusu“ téměř vyčleněného z okolního světa. Není s podivem, že míra této kritiky se liší 

v (západo-)evropském prostředí, kde je výrazná a příchází vzápětí, a Rusku/postsovětském 

prostředí (s výjimkou Pobaltí), kde téměř neexistuje nebo ve velmi omezené míře.  

Jakousi ikonou „nového urbanismu“, který mimo jiné oslavuje návrat života a 

rozvoje do historických center měst („re-urbanizace“), se stal dánský urbanista Jan Gehl. 

Ten ve svém díle pracuje s celou řadou konceptů, které na jedné straně pomáhají objasnit 

předmět výše popisované kritiky, na straně druhé navrhuje řadu řešení, která lze považovat 

za součást aktuálního urbanistického diskurzu přinejmenším v zemích, jenž se již „nabažily“ 

modernismu předešlých desetiletí. Obzvlášť v tomto ohledu vyniká kniha Cities for People 

– „Města pro lidi“, jakási Bible nového urbanismu jejíž postuláty nacházejí uplatnění 

                                                 

41 Schorske, “Ringstraße, Její Kritici a Zdrod Moderního Urbanismu.” 
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v městských transformacích napříč vyspělými zeměmi světa.42 Nebude náhodou, že se 

nejvýrazněji uplatňují v metropolích, které skórují vysoko ba žebříčcích průzkumů kvality 

života. 

Nosný je v souvislosti s uvažováním o roli vzdáleností na fungování určitého 

městského celku Gehlem rozpracovaný koncept určující přibližné měřítko, respektive 

fyzickou velikost (historických) center měst. Jejich rozloze přisuzuje jistou logicky danou 

„přirozenost“ v souvislosti s nemotorizovanou, respektive převážně pěší dopravou, která i 

dnes v těchto místech převládá. Gehl vychází ze subjektivně pociťované vzdálenosti, kterou 

je člověk obvykle ochoten překonat právě pěšky k definici základní logické jednotky 

městské struktury: městského centra. V něm chodec v rámci akceptovatelné vzdálenosti 

dosáhne na všechny či většinu důležitých cílů, které může mít potřebu navštívit. Jako 

vzdálenost, kterou je chodec ochoten překonat pěšky je často zmiňováno 500 m a zároveň 

je kupodivu (dle Gehla) nejobvyklejší velikostí centra města zhruba plocha 1x1 km, tedy 

1km2. Tako korelace Gehla dovádí k formulaci pravidla „magického jednoho kilometru 

čtverečního“. Ani ve větších městech či megapolích typu Londýna nebo New Yorku se 

akceptovatelné pěší vzdálenost pochopitelně nemění a tedy zůstává v platnosti i zmíněná 

optimální rozloha – i v těchto městech se nacházejí podobně velká „centra“.43 

 

Obr. 11 Gehlova analýza přirozených městských center – vhodný základ pro úvahy i nad 

univerzitními areály44 

                                                 

42 Gehl, Cities for People, 120. 
43 Gehl, 121. 
44 Gehl, Města pro lidi. 
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 Logika a vlastně i logičnost přirozené velikosti takto stanoveného modulu pak 

přímo svádí k její aplikaci i na prostorové parametry konkrétního funkčního celku – 

klasického univerzitního kampusu nebo v případě mnohých (kontinentálně) evropských 

univerzit také volnějšího uskupení budov například v prostoru městského jádra. Je totiž 

nabíledni, že pokud má určitá instituce či organizace – zde univerzita (bez zásadních 

organizačních obtíží či zvýšených nároků na některou z forem zpravidla nákladné 

motorizované přepravy) působit jako jeden funkční celek, musí být náležitým způsobem také 

omezen areál, ve kterém je nutné se pohybovat při přesunu mezi jednotlivými dílčími 

složkami dané instituce. Vedle toho se také nabízí otázka po poloze takto „ideálně velkého“ 

areálu ve vztahu k struktuře města na ose centrum-periferie. Jak je podrobněji rozvedeno 

níže, není to jen zmíněná míra koncentrace, ale také možnost kontaktu a interakce s okolním 

(městským) prostředím, co má podstatný vliv na atraktivitu, efektivitu ve výkonu i ve 

využívání disponibilních zdrojů instituce jakou univerzita bezesporu je. 

1.5 Trendy v univerzitním plánování 

Britský časopis Times Higher Education přinesl v roce 2014 prostřednictvím článku 

„Six trends in campus design“45 přehled trendů, které utváření soudobé strategie univerzit 

napříč rozvinutými zeměmi od Evropy a Spojených států po Austrálii. Obsáhle jsou totožné 

tendence popsány například v monografii Jonathana Coulsouna University Trends: 

Contemporary Campus Design.46 Kompilace obou pohledů níže. 

 

1. Zapojení nejvýznamnějších světových architektů a stavba ikonických 

sebevědomých novostaveb. „Starchitecture“ – snaha o výstavbu ikonických moderních 

budov „hvězdnými“ architekty jako snaha o odlišení se a reprezentaci „modernosti“ dané 

univerzity. 

2. Adaptace existujících objektů a brownfieldů. „Adaptive reuse“ – jako jistý 

protiklad předcházejícího směru, citlivější ke svému okolí, životnímu prostředí i 

univerzitním rozpočtům. Jinými slovy významný trend adaptace již existujících, často 

historických budov a to buď již univerzitou využívaných nebo nově získaných a 

transformovaných pro nové funkce. 

                                                 

45 “Six Trends in Campus Design,” Times Higher Education (THE), December 11, 2014, 

https://www.timeshighereducation.com/features/six-trends-in-campus-design/2017412.article. 
46 Coulson, Roberts, and Taylor, University Trends. 
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3. Ekologické plánování se zřetelem na dlouhodobou udržitelnost. 

„Sustainability“ – tedy zájem o ekologickou „udržitelnost“ zhmotněná zejména v rostoucím 

podílu „zelených budov“ vybavených moderními technologiemi za účelem zvýšené 

energetické úspornosti, redukce uhlíkové stopy a realizovaná také prostřednictvím využití 

již exitujících staveb, v „holistické rovině“. Plánování celého města zároveň reprezentované 

úsporným zacházením s prostorem tak, aby se snižovaly cestovní vzdálenosti a nebyl 

zbytečně zatěžován dopravní systém města.  

4. Sdílené kapacity napříč institucemi. „Shared use“ – sdílení prostor je jednou 

z nových cest, jak lépe dosáhnout na nové kapacity a/nebo udržení a modernizaci stávajících 

i při omezených investičních a provozních prostředcích. Veřejné budovy se totiž vyznačují 

velmi rozdílnou mírou využití v čase – pokud na jedné straně jsou například nemocnice, 

jejichž kapacity jsou vytěžovány téměř nepřetržitě, pak univerzitní prostory představují 

přesně opačný konec této stupnice. I v případě, že v průběhu akademického roku je 

obsazenost jednotlivých prostor značná, zeje většina kapacit mezi semestry dlouhé týdny, či 

několik měsíců prázdnotou. Typickým příkladem může být například sdílená univerzitně-

veřejná knihovna sloužící jak akademickému publiku, tak široké veřejnosti. 

5. Proměna prostor pro výuku – od přednáškových sálů k neformálnímu a 

flexibilnímu prostředí. Rostoucí zájem o „Informal, flexible learning spaces“ přináší na 

jedné straně posun technologických možností spojených s výukou různými formami e-

learningu a s nimi související transformaci prostoru pro výuku a studium – jak ve smyslu 

fyzického prostoru, tak abstraktního prostoru sociálního. Roste poptávka studentů po novém 

typu prostor i budov: „…rise in student demand for ‘hub buildings‘, which comprise 

informal learning spaces, social spaces, IT facilities, dining areas and counselling 

[services]”(…) “rise in social learning space as an adjunct to more traditional learning or 

library resources.“ Zároveň je zřetelný určitý (revoluční) posun pedagogických konceptů 

od masové frontální výuky v klasických posluchárnách, kterou snadno nahradí přednáška 

distribuovaná jako video, čímž je uvolněna kapacita personálu například pro komplexnější 

práci v malých skupinách, což opět proměňuje nároky na dispozice výukových prostor.           

6. Návrat k urbanitě a do center měst. Šestým trendem pak je „The allure of the 

city“ nebo půvab (centra) města, urbanita, městskost. Jedná se o poměrně novou tendenci 

koncentrace aktivit univerzit (zpět) do městských center a do co nejmenšího počtu 

oddělených lokalit, zároveň ve snaze formovat prostředí kampusu směrem k hustotě a široké 

nabídce všech možných aktivit jinak typických pro městské prostředí. Motivací univerzit je 
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uspokojení uživatelských potřeb studentů a částečně také výzkumníků, kteří dohromady 

tvoří nejvýznamnější uživatelskou skupinu v rámci univerzity a v posledních letech stále 

více preferují – vedle kvality samotného studijního programu – také možnost žít, pracovat a 

tvořit „uvnitř“ města. Tomu se univerzity například ve Spojených státech či Velké Británii 

snaží vyjít vstříc a patrně se jedná i o trend, který se týká také kontinentální Evropy.47 

Skutečnost, že fyzická kompozice univerzity má nezanedbatelný vliv na její fungování se 

jeví jako zřejmá, i když určení míry do jaké se tak děje, je stále obtížné podložit empirickými 

důkazy. Je nicméně zmiňován kontrast nové, podle objektivních měřítek ideální výstavby a 

historických, v principu ve všech ohledech neefektivních a zdánlivě uživatelsky 

nekomfortních budov plných nádvoří či nekonečných chodeb a zákoutí. Novostavby si i přes 

své objektivní kvality srdce svých uživatelů mnohdy nezískávají, protože neplní dobře 

funkci sociálního pojítka – nepodporují náhodné, neformální setkávání při neočekávaných 

setkáních ve společných prostorách. Jedním z klíčových „magických“ elementů úspěšného 

návrhu kampusu či univerzitní budovy tak zkrátka představuje jeho funkčnost po sociální 

stránce.48 Kruschwitz tento trend návratu univerzit do města vysvětluje jako řešení 

nepovedeného, protože příliš umělého pokusu vybudovat velké kampusy za městem či na 

jeho okraji, které budou stimulovat „městský“ a tedy živoucí charakter. Z neúspěchu těchto 

„univerzitních měst za městem“ lze snadno vyvodit, že klasické evropské město nelze v jeho 

pestrosti a pluralitě nabídky téměř jakéhokoliv typu služby či požitku navíc v prostorově 

velmi kompaktním provedení uměle nahradit.  

Jak již bylo zmíněno, monofunkční, autarkní a modernistické kampusy stavěné v 60. 

a 70. letech se proto nedlouho po svém dokončení staly terčem kritiky. V návaznosti se tak 

od 80. let počala měnit strategie univerzit směrem k většímu propojení stavebně-

prostorových konceptů s jejich (městským) okolím. Nastal tak odklon od systému „kampus 

jako město“ a vedle postupné transformace a zahušťování starších monofunkčních areálů je 

novým ideálem model instrumentalizace univerzity jako hlavního tvůrce impulzu rozvoje 

nové či transformované městské čtvrti. Děje se tak méně na rozhraní městské periferie a 

příměstské krajiny, což byla lokalita typická pro zmíněná 60.–70. léta a více ve vnitřních 

polohách města: na rozhraní městského jádra a širšího města, nejčastěji v transformovaných 

územích bývalých kasáren, opuštěných průmyslových podniků a podobně.  

                                                 

47 Coulson, Roberts, and Taylor, 9. 

 



27 

 

Se snahou o propojení s okolím jde ruku v ruce i jiné urbanisticko-architektonické 

tvarosloví. Nově komponované univerzitní areály pracují v obnovené míře s klasickými 

„městotvornými“ prvky jako je pravidelný blokový rastr, ulice, lineární osa a náměstí, do 

nichž jsou vsazovány jednotlivé budovy. Tyto následně tvoří vesměs určitý celek, často 

harmonizovaný použitím například jednotících materiálů, nicméně jednotlivé budovy 

mohou být i značně individualizované.49 Specialitou jsou v tomto smyslu právě v prvním 

trendu zmiňované ikonické stavby od známých architektů. Často se jedná o tzv. hub 

buildings neboli budovy, které se stávají jakýmsi centrem dané univerzitní čtvrti – kombinují 

v sobě různorodé funkce, nahlížené dříve jako „pomocné“. Od knihoven, přes poradenská 

centra po spíše neformální „společenské“ prostory jako kavárny či studentské kluby. Tyto 

objekty, v dřívějším univerzitním slovníku prakticky neznámé, hrají právě jednu z klíčových 

rolí pro community building neboli tvorbu a udržení komunity celé instituce, včetně méně 

formálních vazeb napříč obory či organizačními složkami.ať už prostřednictvím urbanistické 

„inscenace“, výraznějších reprezentativních budov nebo jednoduše viditelnou prezentací 

univerzitní corporate identity, zejména loga a podobně. Jako další prostředek pro zmiňované 

oživení a větší sociální prolnutí s okolím jsou užívány nejrůznější prvky – od základního 

zaopatření, přes služby, dále dostupnější kulturní, sportovní či jiné volnočasové aktivity po 

bydlení a v neposlední řadě také přidružené kapacity pro rozvoj výzkumných a inovačních 

aktivit, od výzkumných (často multioborových) center po různé inovační inkubátory. Jak 

charakter, tak objem těchto aktivit univerzitu opět přivádí k bližší kooperaci s místní správou 

při plánování a prosazování konkrétních rozvojových záměrů a také podporuje sociální 

funkčnost – vytváří tak „nevirtutální“ sociální síť v reálném čase s živými lidmi. 

Snahy o průnik s okolím, stejně jako o zvýšení počtu vznikajících vazeb a interakcí v rámci 

univerzity také přinášejí novou roli veřejnému prostoru. Právě na cestě mezi jednotlivými 

cíli je možné zajistit největší míru interakcí. Zvýšená pozornost je proto věnována 

koncipování veřejného prostoru v okolí jednotlivých budov či přímo v areálech formou 

nabídky vysoce kvalitních, k zastavení a pobytu vybízejících prostranství s přiměřenou 

mírou intenzity využití. V zásadě jsou všechny kompaktnější než v předchozí epoše a tedy 

s vyšší koncentrací provozu. Odstupňovány pak mohou být od dvorů (univerzitních) budov, 

přes větší či menší náměstí a náměstíčka, osy „bulvárového“ charakteru po otevřené parky.50 

                                                 

49 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt, 106–107. 
50 Kruschwitz and Wachten, 109. 
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 Australská autorka Kirsten Martius v článku City infrastructure supporting 

innovation prezentuje podrobný výzkum, uskuečněný ve čtyřech městech s významným 

inovačním sektorem (Boston, Portland, Stuttgart, Düsseldorf) a komparovaný k vybranému 

referenčnímu příkladu australského univerzitního města Joondalup z Perthské aglomerace, 

které má naopak inovační sektor jen velmi málo rozvinutý. Studie zkoumá vliv územního 

plánování a struktury města na rozvoj lokální ekonomiky směrem k high-tech, inovacím a 

obecně na znalostech založené ekonomické struktuře. Hlavní tezí výzkumu říká, že 

zkoumaná města, která se řadí na nejpřednější pozice mezinárodních žebříčků 

„inovativnosti“. Tj.disponují určitými infrastrukturními, prostorovými a kulturními 

charakteristikami, které mají přímý vliv na jednak přitažlivost pro „kreativní“ sektor a 

jumocňují jeho další rozvoj. Úspěšná města disponovala městským centrem, které se 

rozkládalo v rámci 1 km rádiu od hlavní železniční stanice s výborným dopravním 

napojením (přímé spojení na mezinárodní letiště), rozvinutou sítí MHD a zároveň 

charakterem hustě zastavěné městské čtvrti „lidského měřítka“ spíše orientované na pěší a 

bezmotorovou dopravu než na obsluhu IAD.51 Toto centrum či jeho bezprostřední okolí 

zároveň kombinovalo různou formou vysokou hustotu a pestrost nabídky veškerých běžných 

služeb od restaurací, zábavy, kultury po podnikovou sféru, finanční služby atp. a stimulovalo 

Naopak referenční případ „méně inovativního“ města tuto koncentraci a pestrost nenabízel. 

Doporučení pro tvorbu rozvojových strategií podporujících tvorbu znalostí a inovací je tedy 

jednoznačně integrování podpory zmíněných „velkoměstských“ charakteristik do 

rozvojových plánů a strategií rozvoje.52 

8. Univerzita jako developer. Všechny zmíněné trendy logicky postupně posouvají 

univerzity do role, kterou dosud nezastávaly: univerzita se v mnoha městech stala aktivním 

developerem, aktérem prosazujícím svůj vlastní rozvoj současně s vizí prospěchu pro okolí. 

Často tak získávají roli zodpovědného „městského regenerátora“, neboť mnoho 

rozměrnějších univerzitních investic vzniká transformací vnitroměstských brownfieldů. 

Obzvlášť výrazné jsou v tomto ohledu projekty amerických univerzit, kde takto dochází 

k (často záměrnému) pozvednutí celých vyloučených městských čtvrtí, v méně sociálně 

                                                 

51  Koncepty "walkable cities" a "human scale" obsáhle rozpracoval například prominentní průkopník 

současného nového urbanismu Jan Gehl. Gehl, Cities for People. 
52 Kirsten Martinus, “City Infrastructure Supporting Innovation,” International Journal of Knowledge-Based 

Development 3, no. 2 (January 1, 2012): 126–56, https://doi.org/10.1504/IJKBD.2012.047033. 
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stratifikovaných evropských městech zase zpravidla vdechnutí nového života například do 

dříve průmyslových částí měst. 

9. Univerzita jako hybatel znalostní ekonomiky. Synergie zájmů všech aktérů. 

Klíč v neformálních vztazích. Vědomá péče a rozvoj vztahů univerzity a místních 

komunit. Růst univerzity a její intenzivnější propojení s okolím díky poloze v centru města 

a celkové otevřenosti vyvolává zvýšený zájem o „university-community relationship“, čili 

vědomé udržování a formování vztahů se sociálním i fyzickým okolím univerzity. Výrazný 

je příklon směrem k participativnímu či integrovanému plánování, kdy jsou k tvorbě strategií 

a plánů jejich naplňování stále více zváni různí „stakeholdeři“ – od již zmíněných studentů 

po zohledňování zájmů dalších institucí a dokonce často i soukromého sektoru. Právě 

(potenciální) studenti a také výzkumníci stojí stále více v centru zájmu – univerzity 

se postupně vzdalují dřívější lokální, spádové roli a soutěží mezi sebou na národní i 

mezinárodní bázi o nováčky i o zkušené „mozky“. Nabízené zázemí i jeho okolí je pak podle 

všeho jedním z klíčových vstupů rozhodovacího procesu mladých lidí toužících po vzdělání.  

Univerzita, podobně jako některé další výzkumně-vzdělávací instituce je 

v narůstající míře vnímána jako motor budoucího ekonomického rozvoje. Byla-li středověká 

univerzita depozitářem vědění a moderní humboldtovská generátorem vědomostí, nachází 

se současná globální univerzita na cestě k roli epicentra ekonomického růstu.53 Podstatná 

část odborného diskurzu o vztazích měst a univerzit se na téma dívá právě prizmatem rozvoje 

knowledge economy, kdy je přítomnost velké a kvalitní univerzity ve městě chápána jako 

zásadní konkurenční výhoda, kterou je nutné rozvíjet a podporovat vhodnou politikou a 

plánováním. 

 Vedle přímých ekonomických efektů, například aplikovaného výzkumu pro město a 

region, je zřejmě zdaleka nejpodstatnějším efektem přitáhnutí a výchova vysoce 

kvalifikované pracovní síly, o kterou univerzity a města soutěží v rámci rostoucí globální 

konkurence. Studenti a absolventi představují vzhledem ke své kvalitě a kvantitě významný 

potenciál, který si jednak univerzita, jednak město či region chtějí ve svém zájmu udržet. 

Jejich počet a význam je pro rozvoj znalostní ekonomiky jednak klíčový, jednak přivádí ke 

kooperaci aktéry z akademické, veřejné i soukromé sféry. Může za to z velké části nástup 

postindustriální éry, kterou charakterizuje především ústup původně dominantního 

                                                 

53 Coulson, Roberts, and Taylor, University Trends, 37. 
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zaměstnavatele – průmyslu. Tato změna nutí k přizpůsobení se a hledání nových cest a 

způsobům využití potenciálu, které masa studentů nabízí.  

Velmi zajímavý je v tomto kontextu model, který zpracoval Antonio P. Russo 

s kolegy. Na příkladech devíti evropských měst vznikl model udržitelných vztahů, který 

poukazuje na nutnou oboustrannou aktivní spolupráci všech účastníků, mezi něž řadí tři 

skupiny aktérů: vysokoškolské, veřejnost a soukromý sektor. Zásadní tezí výzkumu je, že se 

nejedná zdaleka pouze o vztahy institucí a především že jsou vztahy mezi institucemi 

podřízeny ještě něčemu jinému. Tím je jádro zmíněného „stakeholder approach“ neboli 

zaměření na uživatele a aktéra. Významnou a někdy přímo nosnou roli v ekosystému vztahů 

tak hrají nejen kontakty oficiálních orgánů jednotlivých institucí, nýbrž i kontakty vznikající 

na bázi vzájemné prospěšnosti mezi různými skupinami aktérů: studenty, akademickou 

komunitou, podnikateli nebo občany a podobně. Zájmy těchto skupin (ať už institucí nebo 

méně formalizovaných skupin uživatelů) a jejich interakce pak má odrážet strategické 

plánování na straně města i univerzity a to v oblastech rozvoje a transferu vědomostí a 

ekonomického rozvoje obecně. Obojí je podmíněno a má vliv na městské plánování. Pokud 

je analyzována schopnost univerzit obstát v jejich nové roli hybatele znalostní ekonomiky, 

jsou tyto neformální vztahy již zcela klíčové – vztahy studentů a soukromého byznysu jsou 

dle mnohých studií přímo závislé na osobních kontaktech a neformálním networkingu.54 

Autoři také obsáhle popsali nevýhody, které mohou plynout z částečné (jedno či 

oboustranné) nebo úplné nefunkčnosti některého z popsaných vztahů. Například 

nedostatečně rozvinuté vztahy univerzity a soukromého sektoru mohou znamenat výpadek 

příjmů, které tyto kontakty mohou generovat a univerzita je finančně závislá na veřejném 

sektoru, který může neúměrně zatěžovat. Zároveň nemusí přítomnost univerzity působit 

nutně jako pozitivní stimul pro usídlení firem, protože pro ně nemá žádné nebo má jen málo 

přímých přínosů. Dále autoři konstatují, že kvalita zmíněných vztahů má přímý důsledek na 

jejich celkovou schopnost generovat endogenní ekonomický potenciál. Jakákoliv disbalance 

v komunikaci mezi zmíněnými aktéry má totiž za následek omezenou harmonizaci jejich 

strategií a tím pádem neumožňuje či přímo blokuje možnou synergii jejich počínání a může 

                                                 

54 Antonio P. Russo, Leo van den Berg, and Mariangela Lavanga, “Toward a Sustainable Relationship 

between City and University: A Stakeholdership Approach,” Journal of Planning Education and Research 

27, no. 2 (December 2007): 203, https://doi.org/10.1177/0739456X07307208. 
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v důsledku místo růstové spirály napomáhat stagnaci či v extrémním případě přímo 

způsobovat spirálu klesající.55  

Možných konkrétních dopadů je také celá řada. Například pokud univerzita nebude 

generovat v očích místní komunity (která do značné míry financuje řadu „služeb“ 

nezbytných i pro univerzitu jako je kvalitní veřejný prostor, kvalitní doprava atp., zatímco 

sice početní ale jen přechodně rezidující studenti například nepřinášejí do městské pokladny 

přímé daňové příjmy) dostatek přínosů ekonomické i jiné povahy, může to způsobit sníženou 

podporu veřejnosti či přímo odpor vůči přítomnosti univerzity. V takové atmosféře snadno 

dochází k postupnému přesunu aktivit například na předměstí či zcela mimo město, neboť 

není snadné prosadit v místě jejího sídla další rozvoj. Stejně tak k podobnému „úniku 

vědomostí“ může docházet, pokud podmínky pro práci v existujících (vnitroměstských) 

prostorách z nějakého důvodu nejsou kvalitativně přiměřené.56  

Autoři citované studie uvádějí ještě více příkladů, klíčová teze je ovšem zřejmá: 

dlouhodobě přínostný a udržitelný vztah univerzity a města (spolu s místní ekonomikou a 

společností) musí být nutně založen na intenzivní všestranné komunikaci po formálních i 

neformálních liniích. Díky ní je možné do značné míry harmonizovat strategie a zájmy 

široké palety aktérů, předcházet neproduktivním konfliktům a naopak generovat synergické 

efekty, ze kterých ve výsledku všechny zúčastněné strany profitují, v čele s místními 

obyvateli.  

                                                 

55 Russo, van den Berg, and Lavanga, 203–204. 
56 Russo, van den Berg, and Lavanga, 204. 
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Obr. 12 Stakeholdership Approach pro udržitelné vztahy města a univerzity přispívající 

k všestrannému ekonomickému a společenskému rozvoji při maximální možné harmonizaci 

zájmů jednotlivých stran57 

 

10. Výstavba centrálních multifunkčních univerzitních objektů – tzv. hub 

buildings. Zřejmě nejikoničtější trend odrážející proměnu univerzitního života jsou hub 

buildings. Uzlové budovy či vstupní brány do univerzity propojující funkce v anglosaském 

světě obvyklých objektů „studentských unií“ se studijním zázemím tradičních univerzitních 

knihoven a poradenských služeb poskytovaných studentům. Jedná se o objekty, které se svou 

                                                 

57 Russo, van den Berg, and Lavanga, “Toward a Sustainable Relationship between City and University.” 
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nabídkou stávají skutečným srdcem univerzity či daného kampusu, jakýmsi „obývacím 

pokojem“. Ten pod jednou střechou nabízí vše od různě pojatých studijních zón (spíše 

přátelského a méně formálního ražení), přes možnosti stravování, základního nákupu, 

kavárny, studentského klubu až po poradenské a administrativní služby poskytované 

univerzitou či dokonce malé polikliniky. Pojetí i funkční náplň těchto budov se liší případ 

od případu, v každém případě však vznikají s ohledem na současné potřeby studentů a 

s důrazem na zvýšení jejich uživatelského komfortu, možností setkávání a interakce napříč 

celou akademickou komunitou. V neposlední řadě se může taková investice univerzitě vrátit 

v podobě konkurenční výhody při snaze přilákat nové studenty – právě přívětivost 

univerzitního prostředí se patrně v národní i mezinárodní konkurenci stává jedním 

z klíčových faktorů úspěchu.58 

11. Důraz na inovace, specializované inovační huby a inkubátory. Inovační 

distrikty. Tvorba inovací, transfer poznatků a znalostí do praxe a propojení s průmyslem a 

podnikáním se v posledních letech stává velmi centrálním bodem činnosti univerzit 

v podobě tzv. třetí mise univerzity. Trendem je tradičně oddělené světy akademie a 

firemního prostředí postupně propojovat a zasíťovávat tak, aby se inovace snadněji 

dostávaly do praxe nebo aby vůbec mohly vznikat. Jednou z cest k rozvoji této nové sféry 

se od přelomu tisíciletí postupně stávají různě pojaté prostory, celé budovy (tzv. inovační 

huby) či dokonce celé rozlehlé areály (tzv. inovační distrikty), ve kterých se setkávají 

výzkumníci, studenti, průmysl i ostatní byznys pod jednou střechou a s cílem řešení různých 

problémů z praxe či přímo při tvorbě nových produktů a služeb. Tyto projekty mohou 

přinášet v závislosti na svém měřítku různě významné efekty pro ekonomiku, město i 

společnost.  

Na rozdíl od poněkud staršího trendu tzv. inovačních parků, které byly umisťovány 

zpravidla v suburbánních či periferních polohách přichází tendence k jejich lokaci uvnitř 

města a v ještě širším pojetí zastřešujícím v podobě inovačního clusteru firmy, univerzitu, 

inkubátory, akcelerátory, start-upy i obchod, služby a bydlení a to zároveň v příjemném, 

„městotvorném“ prostředí charakterem podobným centru města s pěšími zónami atp. Různé 

zaměření činnosti těchto center může mít začasté charakter technologický, přírodovědný či 

společenskovědní, časté však bude prolínání hranic mezi těmito disciplínami. Za zmínku 

stojí i skutečnost, že obecně paradigma inovačního distriktu přináší i řadu vedlejších efektů, 

                                                 

58 Coulson, Roberts, and Taylor, University Trends, 95–108; “Six Trends in Campus Design.” 
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rozvíjejících společenské angažmá i význam univerzity jako instituce – spočívající poněkud 

paradoxně právě ve zvyšování propustnosti institucionálních „hranic“ a navazování širšího 

kontaktu s městským, společenským a ekonomickým okolím.59 

12. Výstavba multioborových objektů pro vědu a výzkum. Věda a výzkum na 

pomezí jednotlivých oborů není ničím novým, nicméně tradiční členění univerzit do 

jednotlivých fakult a pracovišť, zpravidla úzce oborově vymezených znamená určitou 

překážku pro rozvoj jednotlivých multidisciplinárních výzkumných projektů nebo dokonce 

pro etablování celých nových disciplín. Takové tradičně etablované uspořádání, kdy jsou 

jednotlivé obory nejen organizačně, ale často i prostorově zcela izolovány, bývá 

doprovázeno tvorbu izolovaných společenství s navzájem nepropojenou agendou a 

organizační kulturou chudou na vzájemné profesionální i často klíčové neformální kontakty. 

Zejména od 60. a 70. let je nástup nových oborů již značně patrný a současné paradigma 

multioborovosti, skrze niž je docilováno většiny nových objevů (například více než polovina 

Nobelových cen za vědu již údajně míří právě za vědeckými týmy kombinujícími více 

disciplín) vedlo vedení univerzit napříč kontinenty k myšlence jeho stimulace a podpory 

právě vytvořením sdílených objektů a prostor ve kterých tak panují příhodné podmínky pro 

zmíněné propojování. Jedná se často o poměrně rozměrné stavby, ve kterých není vyjímkou 

ani spolupráce napříč více univerzitami či spolupráce s dalšími vědeckými institucemi pod 

jednou střechou. Rozdílem vůči o něco mladšímu trendu inovačních hubů je především důraz 

na vědu, která tedy nutně nemusí být přímo aplikována a převáděna do praxe a koncept se 

tak více blíží tradičnějšímu vnímání univerzity jako místa pro „nerušený výzkum“. 

13. Revitalizace starších kampusů. Univerzity se na prahu 21. století začaly často 

setkávat s jinak formulovanými potřebami vícero uživatelských skupin, zároveň došlo ke 

značnému zvýšení počtu studentů a v neposlední řadě se v souvislosti s výše zmíněným 

nástupem změnil samotný životní styl studentů i akademického personálu. Monofunkční a 

ve srovnání s pestrostí „městského života“ často nepříliš živoucí kampusy modernistického 

stylu postavené v 60. a 70. letech 20. století jsou  nově doplňovány, rozšiřovány a 

zahušťovány tak, aby do nich mohl být vdechnut nový život. K revitalizacím starších 

kampusů dochází samozřejmě i z důvodu finančích – univerzity nemají kapitál na stavbu 

nového centra „na zelené louce“. Poslední, ne však méně důležitý argument je, žez původně 

periferních areálů se postupně stala vnitroměstská struktura, lépa zapojená do okolí a 

                                                 

59 Coulson, Roberts, and Taylor, University Trends, 37–42, 137–151. 
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nacházející se v atraktivnější poloze (co do dostupnosti služeb a dostupnosti dopravní), než 

tomu bylo v době jejich vzniku. Zároveň často jednak není v možnostech univerzit si dovolit 

rozsáhlou výstavbu na zelené louce a jednak se z původně na městské periferii umístěných 

areálů stala často již vnitroměstská struktura, lépe zapojená do svého okolí a nacházející se 

tak v přeci jen „atraktivnější“ poloze pokud se jedná o dostupnost různých služeb v okolí 

nebo dostupnost dopravní. I tyto transformace patří k trendu využití a revitalizace stávajícího 

fondu, zde ve větším měřítku a ve spojení s jeho rozšířením. 

 

14. Zaměření na uživatele – studenti, výzkumníci. Soutěž o lidský kapitál. 

V rámci rostoucí globální soutěže univerzit, způsobené postupnou internacionalizací velké 

části studijních programů, dochází k jevu ještě v osmdesátých letech v zásadě neobvyklému: 

K soupeření o (nadané) studenty a to nejen v rámci dříve spádové oblasti, ale s postupující 

studentskou mobilitou také v mnohem větším mezinárodním či přímo globálním měřítku. 

Totéž se v rostoucí míře týká také výzkumných pracovníků, jejichž mobilita je přinejmenším 

podobná. Mnoho měst zároveň aktivně podporuje tyto snahy univerzit, neboť v nové 

vědomostní ekonomice s jejími specifickými potřebami pro rozvoj rozpoznávají šanci na 

budoucí prosperitu. 

Vedle výše popsaných obecných podmínek, které nahrávají vzniku, rozvoji a vysoké 

koncentraci inovačních aktivit vedoucích k rozvoji znalostní ekonomiky na území města 

uvádí například Russo následující doporučení pro strategie získání a následného udržení 

prospěšných „studentských mozků“ z hlediska univerzity a města: 

- Získání studentů: propagace města jako ke studentům vlídné komunity a prostředí; 

- Péče o studenty: rozvoj nabídky co nejkvalitnějších asistenčních služeb pro nově 

přišedší studenty a následná další asistence studentům směřovaná na maximalizaci 

jejich integrace do hostující komunity 

- Ubytování studentů: nezbytný je kvalitně nastavený management studentského 

bydlení přizpůsobený místním podmínkám tak, aby byl minimalizován negativní 

dopad studentské komunity na místní trh s bydlením (gentrifikace, růst cen 

nájemního bydlení apod.) 

- Participace studentů na rozhodování: nezbytné je „přiznání občanství“ studentům 

tak, aby se stali součástí místních rozhodovacích procesů – celého spektra od 

neformálních konzultací a dohod až po umožnění přímé participaci na 

demokratickém životě 
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- Podpora příležitostí k navázání kontaktu mezi studenty a dalšími místními 

aktéry: cílem je jejich maximální možná integrace do sítě místního hospodářského 

života a rozvoj „zakořeněnosti“ univerzity do okolní struktury města; 

- Udržení vazby studentů k městu: podpořit integraci studentů přímo v místě studia 

tak, aby po dokončení studií nedošlo k odlivu tohoto cenného lidského kapitálu. 

Jedině pokud budou ve městě udrženi, může být maximalizován pozitivní 

ekonomický i kulturní efekt jejich (předchozí) přítomnosti i prostředků na ni 

vynaložených.60 

  

                                                 

60 Russo, van den Berg, and Lavanga, “Toward a Sustainable Relationship between City and University,” 

215; Antonio Russo, Leo van den Berg, and Mariangela Lavanga, “The Student City,” n.d., 22. 
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2. Stavební vývoj v kontextu: Univerzita Karlova a Praha: 1348–2017 

2.1 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1348-1622 

Stavební historie nejstarší české univerzity nezačíná přímo s jejím založením v letech 

1347-1348, ale až o téměř dvacet let později v roce 1366. Tak jak bylo u středověkých 

univerzit často zvykem, představovala univerzita z počátku více společenství než místo a 

v prvním dvacetiletí tak nejsou známy žádné skutečně trvalé sídelní objekty. Univerzita se 

teprve postupně formovala směrem ke klasickému modelu středověké univerzity 

sorbonnského typu o čtyřech fakultách, nedisponovala významnějším zázemím ani zdroji a 

nebylo tedy ani zdaleka jisté, že univerzita nezanikne tak, jak se to mnohdy nedlouho po 

založení (například v Krakově) stávalo.  

Právě rok 1366 znamenal významný předěl, neboť patrně v souvislosti s rostoucí 

konkurencí Habsburky, respektive Piastovci, právě založených univerzit ve Vídni (1364) a 

v Krakově (1365) se zakladatel pražského učení Karel IV. rozhodl o vzniku Collegia Caroli 

– první mistrovské koleje inspirované patrně kolejemi pařížskými, s nimiž se Karel za svého 

pobytu ve Francii měl možnost seznámit. Nově vzniklá kolej měla zajistit materiální 

zabezpečení univerzity na takové úrovni, aby bylo zachováno přednostní postavení 

univerzity ve středoevropském prostoru. Univerzita tak obdržela dům Žida Lazara, na 

hranici Starého Města a Židovského města, který se stal prvním sídlem Karlovy koleje. 

S domovním majetkem koleje byl spojen i dar šesti vesnic (například Počernice nebo Psáry), 

čímž se univerzita stala pozemkovou vrchností, kteréžto postavení jí vesměs zaručovalo 

příjmy dostatečné pro běžný provoz – platy profesorů (tzv. saláry) i zaopatření studentů a 

dalších nákladů spojených s chodem collegia. 

 Již Karlův syn Václav IV. věnoval roku 1383 Karlově koleji rozlehlý palác, dům patricijské 

rodiny Rotlevů, na jedné z nejlepších „adres“ tehdejšího Starého města poblíž radnice, na 

rušné cestě mezi Starým a Novým městem, přímo u svatohavelské obchodní čtvrti. Tento 

velkorysý dar byl završen přestavbou let 1383-1386, kdy palác získal dodnes patrnou podobu 

koleje s centrálním nádvořím využívaným pro setkávání61, pavlačemi a loubím, výukovými 

sály a velkou aulou v patře. Karolinum se dokonce stalo stavebním vzorem pro ostatní 

středoevropské koleje (mj. i Vídeň). I druhá mistrovská kolej Karlovy univerzita je spojena 

                                                 

61 Michal Svatoš zmiňuje na rajském dvoře dokonce konání divadelních představení, dvůr ovšem plnil i 

praktické úlohy jako prostor pro chov drůbeže a zdejší kašny byly zdrojem vody pro celou kolej. Svatoš, 

“Koleje jako základní článek středověké struktury pražské univerzity,” 356. 
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s jejím zakladatelem. Kolej Všech svatých, někdy také Andělská, sídlila za Karla nejdříve 

od roku 1366 v domě na Malé Straně, postupně však přesídlila až do blízkosti univerzitního 

centra v Karolinu do jednoho z nejvýstavnějších románských paláců v samém středu Starého 

Města, na nároží Staroměstského náměstí a Kaprové ulice, kde sídlila nejpozději od roku 

1383. Třetí kolejí byla kolej krále Václava, založená pravděpodobně počátkem 80. let 14. 

století v opačném rohu dnešního Ovocného trhu naproti od Karolina. Z dalších kolejí lze 

jmenovat ještě koleje právnickou a medickou – „monofakultní“ na rozdíl od předchozích 

kolejí, které byly využívány jak artistickou tak teologickou fakultou. Právnická kolej – sídlo 

oddělené právnické univerzity byla umístěna u kostela sv. Jakuba u Celetné ulice od roku 

1373. Nejmenší medická kolej sídlila v Kaprové ulici pravděpodobně již za Karlova života. 

První studentskou kolejí se stala v roce 1397 kolej nadace polské královny Hedviky – první 

z kolejí určených „charitativně“ nemajetným studentům, až do obnovení krakovské 

univerzity v roce 1399 určená litevským studentům. 

Ani středověká univerzita neexistovala ekonomickém vzduchoprázdnu – pobyt 

množství studentů a profesorů, potřeba specializovaných řemesel (knihvazači, pergameníci), 

rozvoj obchodních spojení – společné cesty studentů i kupců, výchova kvalifikovaného 

správního aparátu nebo nezměrná prestiž, kterou univerzita městu přinášela, měly významné 

ekonomické efekty pro pražské měšťanstvo. Zhruba od 80. let 14. století, po pouhých 

několika desetiletích existence univerzity, tak postupně rostlo uvědomnění vzájemné 

prospěšnosti a tím i role fundací iniciovaných měšťanstvem. Dokonce natolik, že tyto 

postupně převažovaly nad fundacemi církevními a panovnickými. Téměř všechny koleje 

vznikající v následujícím období tak byly spojeny s měšťanskou iniciativou, dokonce i 

slavné Karolinum patrně vzniklo za určité spoluúčasti původních majitelů paláce, 

královských mincmistrů Rotlevů.62  

Vcelku pražská univerzita ve 14. a 15. století měla k dispozici řadu kolejí i méně 

významných objektů jako byly bursy či profesorské domy lokalizované převážně ve třech 

lokalitách samého centra tehdejší pražské aglomerace – Starého Města. První kolem 

Karolina a Ovocného trhu, druhá okolo koleje Všech svatých při staroměstském kostelu sv. 

Mikuláše a třetí v okolí Betlémské kaple. V zásadě největší rozvoj byl tedy završen již 

během prvního necelého století univerzitní existence – od národnostních rozepří vrcholících 

Dekretem kutnohorským a následnou dominancí českého univerzitního národa se totiž 
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univerzita „národnostně“ a od husitství i konfesně značně uzavřela. Stala se tak především 

doménou českého a specificky pražského měšťanstva s mnohem slabším dopadem mimo 

hranice samotných Čech, než tomu bylo v jejích počátcích. Jak počty studentů tak materiální 

zajištění tak již od 15. století vstoupilo do dlouhého období útlumu.  

Mnohé koleje, z části pro nezájem a z části pro nedostatek prostředků plynoucí 

z nedostatečného zastání u dvora i české šlechty, často ani nebyly obsazovány a nepříliš 

prestižná spojení s kališnictvím univerzitu nejen mezinárodně, ale dokonce v rámci zemí 

koruny české velmi izolovalo.63 Následkem vyhnání „nečeských“ univerzitních národů 

Dekretem kutnohorským roku 1409 a zejména brzy následujícího husitství se pražská 

univerzita stala univerzitou zemskou, postupně postrádající veškeré vyšší učení nad rámec 

jedinné artistické fakulty s omezeným počtem kolejí a to až do počátku 17. století. 

S příchodem Habsburků na český trůn po roce 1526 navíc vyvstala od roku 1556 nová 

konkurence v podobě katolické jezuitské akademie založené v Klementinu roku 1562. To se 

tak – mimo jiné i pro svou polohu – stalo přímou protiváhou své starší konkurentky. Tato 

kolej byla navíc roku 1616 povýšena na univerzitu, čímž byl do jisté míry předznamenán 

další vývoj v pobělohorském období.64 

 

Obr. 13 Plán Prahy a univerzitní budovy 14.–16. století65 

                                                 

63 Univerzita, Dějiny Univerzity Karlovy. I, 1347/48-1622, 205–209. 
64 Štemberková et al., Univerzita Karlova, 35. 
65 Univerzita, Dějiny Univerzity Karlovy. I, 1347/48-1622. 
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Obr. 14 Univerzitní koleje a budovy 14.-15. století66 

2.2 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1622-1882 

Porážka českého stavovského povstání znamenala pro kališnickou Karlovu 

univerzitu existenční problém. Rektor Jan Jessenius byl jedním ze sedmadvaceti českých 

pánů popravených v roce 1621 na Staroměstském náměstí a ani jeho nástupcům se 

nepodařilo univerzitní autonomii zachovat. Od roku 1622 tak nastal přechod univerzity do 

rukou jezuitů, což s sebou přineslo delší období sporů o budoucí charakter univerzity, které 

ukončil až císař Ferdinand III. dekretem z 23. února 1654. Jejím hlavním poselstvím bylo 
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sloučení klementinské a karolinské akademie do jedné, od nynějška Karlo-Ferdinandovy 

univerzity. Obnovena byla činnost všech fakult – duchovní filozofická a teologická sídlily 

nyní v Klementinu a světské právnická a medicinská v Karolinu. Změny se však dotkly 

zejména samotného charakteru univerzity, která ztratila veškeré tradiční akademické 

svobody. Kontrolu nad univerzitním majetkem získala královská komora, císař měl přímého 

zástupce v desetičlenném akademickém magistrátu vykonávajícím řízení univerzity, 

ztracena byla soudní autonomie a císař si vymínil právo jmenovat profesory světských fakult 

a alespoň dodatečné schválení profesorů fakult duchovních.67 Z hlediska stavební historie je 

zásadní zánik všech dosud zbývajících kolejí mimo jezuitské v Klementinu. Studenti 

napříště museli hledat ubytování v soukromí u pražských měšťanů a středověké kolejní 

společenství se definitivně stalo minulostí.68 Některé koleje sice zůstaly součástí 

univerzitního jmění, nicméně nebyly již využívány k původním účelům. Pro univerzitu 

představovaly zajímavý majetek spíše kvůli mimopražským statkům na ně navázaným nebo 

kvůli možnosti pronajímat po velkou část 17.–18. století byty. Patrně se však nejednalo o 

nadmíru lukrativní zdroje příjmů, takže například významné koleje Andělská (Všech 

svatých) a krále Václava byly roku 1755 odprodány pro získání prostředků na velkorysé 

plány výstavby univerzitní knihovny a rozšíření do té doby velmi chátrajícího Karolina. Ještě 

předtím po roce 1714 byla postupně provedena první významná přestavba Karolina v tomto 

období a následovalo přikoupení dalších domů v roce 1753 (Buquojského paláce a tzv. 

Štokhausu) na jejichž místě byla zamýšlena nová karolinská knihovna. Ta byla nicméně 

nakonec realizována jen mnohem skromněji v příčném traktu Karolina. Právě v této době 

Karolinum přestává plnit funkci multifunkční koleje s byty mistů a slouží nadále pro výuku, 

bádání světských fakult a ceremonie celé univerzity.69 

Klementinum mělo ke svému rozvoji poněkud lepší podmínky a mohlo se tak 

z původní podoby nesourodé středověké koleje doplněné několika chrámovými stavbami 

rozvinout do dnešní podoby velkolepého barokního areálu. Po konci třicetileté války prošlo 

pod vedením významných architektů své doby kompletní přestavbou do dnešní podoby a 

                                                 

67 Univerzita nicméně nebyla postátněna, jejím hegemonem se stali jezuité, za současného vlivu panovníkova 

dvora či jinak státu. Ani jeho vliv však nebyl neomezený. Jak uvádí Ivana Čornejová ve svém sborníkovém 

příspěvku byli jezuité vlastně největšími obhájci akademických svobod proti vůli nastupujícího 

absolutistického (a také osvícenského) státního aparátu. Ten staré partikulární právo univerzity na 

samosprávu či soudní autonomii nahlížel svou „pokrokovou“ optikou jako na starý a pokroku bránící 

přežitek. “Pražská univerzita a absolutismus,” in Documenta pragensia XXIII (Praha: Scriptorium, 2004), 

178 a 181.  
68 Štemberková et al., Univerzita Karlova, 37. 
69 Univerzita, Dějiny Univerzity Karlovy. II, 1622-1802, 62–64. 
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stalo se tak na dlouhou dobu největším i nejvýstavnějším areálem využívaným univerzitou.70 

Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 došlo proto k prvním úvahám o přesunu celé 

univerzity do Klementina, čemuž se světské fakulty bránily s tím, že Karolinum je sice méně 

výstavné, ale je tradičním sídlem a polohou ve středu pražských měst, kdežto Klementinum 

(z dnešního pohledu úsměvně) se nachází „v odlehlých místech na vltavském břehu“. Až do 

roku 1802 pak následovalo ještě několik pokusů o sestěhování celé univerzity a dokonce 

odprodej Karolina, načež ve zmíněném roce padlo definitivní rozhodnutí ponechat dvě 

fakulty na svém místě. 

Do rozdělení univerzity mezi českou a německou jsou podstatné ještě následující 

realizace:  

Založení Všeobecné nemocnice roku 1790 v jižní části Karlova náměstí (tehdy 

Dobytčího trhu) bylo předzvěstí postupného soustředění medicínské fakulty právě do této 

oblasti. Po provizoriích první poloviny 19. století, kdy se fakulta rozrostla po širším areálu 

Karolina (zejména Stockhaus) se v polovině 19. století objevily první snahy o zřízení 

novostavby pro všechny tehdejší ústavy právě na tehdejším Dobytčím trhu. Ty neinicioval 

nikdo méně významný než J. E. Purkyně. Ani jeho „domovský“ fyziologický ústav se však 

důstojného sídla nedočkal – sídlil nejdříve od roku 1851 ve Spálené ulici v domě kde sám 

Purkyně bydlel a posléze v roce 1871 přesídlil do přestavěných, avšak ne zcela vyhovujících 

prostor novoměstských Svatováclavských lázní. První čistě univerzitní novostavbou se tak 

stala v roce 1859 dokončená budova dnešního II. Patologicko-anatomického ústavu 1. LF 

na rohu ulic U Nemocnice a Lipová. Lékařská fakulta se tak z Karlolina vystěhovala až v 70. 

letech 19. století, díky výsvavbě několika budov mezi Dobytčím trhem a Salmovskou ulicí, 

které tak utvořily poměrně ucelené sídlo celé fakulty v samé blízkosti Všeobecné 

nemocnice.71 Ještě před rozdělením univerzity na českou a německou byla roku 1880 

dokončena budova přírodovědeckého ústavu filozofické fakulty v nedaleké Viničné ulici. 

(samostatná přírodovědecká fakulta vznikla až po první světové válce).72 

Před rokem 1882 se tak univerzita ze svých historických lokalit na Starém Městě 

vysunula do své první moderní rozvojové lokality na pomezí Karlova a Albertova a poprvé 

ve své historii tak jednak opustila hradby Starého Města pražského a jednak zaujmula velmi 

                                                 

70 Nejprve svůj rukopis Klementinu v tiskli architekti Carlo Luragnho a Domenico Orsi, v 18. století zejména 

Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi, Maxmilián Kaňka naopak pravděpodobně ke spolupráci přizván 

nebyl, ačkoliv dlouho byl pokládán za autora pozdějších staveb. Univerzita, 64. 
71 Petráň, Památky Univerzity Karlovy, 53–55. 
72 Petráň, 55. 
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rozvolněnou prostorovou kompozici. Ta již na rozdíl od jakkoliv rozptýlené středověké (ale 

stále téměř výhradně „staroměstské“) i poněkud koncentrovanější novověké (Karolinum a 

Klementinum) jednak znamenala poměrně velkou vzdálenost jednotlivých lokalit. Staré 

koleje kolem Karolina ležely často ve vzdálenosti pouhých desítek, či maximálně stovek 

metrů a jejich vzájemná vzdálenost tak jistě v životě univerzity nehrála nijak zásadní roli. I 

„odlehlé“ Klementinum bylo vzdálené od starého centra v Karolinu vzdušnou čarou pouhých 

500m, což sice na poměry tehdejší Prahy již bylo relativně daleko, ale stále v rámci běžné 

pěší dostupnosti. Prvenství má také toto první stěhování ve skutečnosti, že se ve své době 

jednalo o samotný okraj živoucí Prahy, která se sice již počínala rozrůstat do okolní krajiny, 

nicméně v momentě stěhování rozhodně nešlo o „dobrou adresu“ srovnatelnou se Starým 

Městem. Jak ukázal pozdější vývoj, jednalo se nicméně o lokalitu se solidním potenciálem 

růstu. 

 

 

2.3 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1882-1945 

Jak známo, je období let 1882-1945 je specifické skutečností, že v roce 1882 došlo 

po letitých sporech mezi pročesky a proněmecky orientovanou částí akademické komunity 

k rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na dvě samostatné, českou a německou. Vedle 

nutnosti organizačního, personálního i finančního rozdělení to znamenalo také faktické 

zdvojnásobení počtu fakult i jejich ústavů, což mělo významné dopady v oblasti 

prostorových potřeb univerzity. Rozdělení existujících budov znamenalo, že se mnohé 

ústavy musely přesunout do provizorních pronájmů a bylo nutno přikročit k urychlené 

výstavbě alespoň základní infrastruktury. Nejtěžší byla situace české lékařské fakulty. Pro 

její potřeby byla v roce 1883 během půl roku (!) postavena rozměrná novorenesanční budova 

lékařských ústavů v Kateřinské 32 a ke Karlovu 22, která je i dnešním sídlem děkanátu 1. 

LF. Šesti teoretickým ústavům však její kapacita nepostačovala již při zahájení provozu a 

budova byla proto v letech 1884-1886 a 1896-1897 významně rozšířena. Časová tíseň i 

disponibilní prostředky však vyústily v na svou dobu spíše utilitární provedení, o 

reprezentativní objekt se skutečně nejednalo.73 
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Další fáze řešení svízelné situace se rozběhla v 90. letech 19. století, kdy dlouhá 

jednání obou pražských univerzit s vídeňským ministerstvem kultu a vyučování vyústila 

v uvolnění prostředků na výstavbu nových budov. Díky nim byly zakoupeny tzv. slupské 

pozemky při novoměstských hradbách – dnešní albertovské kotlině. Prodej byl schválen 

českým zemským sněmem roku 1894 a roku 1895 byl pražským magistrátem připraven 

dislokační plán budov. Počítal jak s univerzitními ústavy, tak s budovami pro pražskou 

techniku. Byla tak otevřena cesta k postupné výstavbě prvního a dodnes vlastně jediného 

„univerzitního městečka“ Univerzity Karlovy, jakkoliv je toto vlastně do dnešních dnů 

nedokončeným torzem. První přišly na řadu botanické zahrady a ústavy obou univerzit – 

sídlící do té doby na Smíchově. V Benátské 5 byl postaven ústav český a ve Viničné 5, 

Benátské 4 a Na slupi 16 německý, přilehlé prostory bývalé spolkové zahrady byly částečně 

využity k výstavbě skleníků. Poloha to byla velmi příznivá, neboť vedle přírodovědců 

sloužily tyto ústavy také k výuce mediků a farmaceutů sídlících nedaleko. Roku 1897 byl 

vytvořen situační plán samotného Albertova s hlavní osou kolmou k ulici Na slupi a ústící 

na opačné straně do nové ulice Ke Karlovu. Jak uvádí Josef Petráň, měly po levé (severní) 

straně vzniknout ústavy německé univerzity, napravo (z jihu) české a v dolní části nejblíže 

ulici Na slupi ústavy německé techniky. Na Karlově měla vzniknout budova českých 

matematicko-fyzikálních ústavů.74 Výstavba těchto budov probíhala intenzivně od prvních 

let 20. století a s různými rozšířeními a nástavbami byla fakticky ukončena po válečném 

intermezzu ve 20. a 30. letech letech. V letech 1901-1905 vznikl německý fyziologický ústav 

Albertov 5, rozšířený do roku 1925 ještě o farmakologii. Ve Studničkově 7 vznikl v roce 

1906 hygienický ústav s novějším křídlem z let 1926-1932. V „české“ jižní části vznikl 

v letech 1902-1905 chemický ústav, kterému přibyla dvě patra v druhé polovině 20. let. 

V letech 1909-1913 byla postavena a v letech 1924-1926 rozšířena budova 

přírodovědeckého ústavu Filozofické fakulty na Albertově 6, dnešní sídlo Přírodovědecké 

fakulty. V letech 1905-1907 respektive 1907-1910 vznikly na horním okraji Albertova pří 

ulici Ke Karlovu budovy dnešní fakulty Matematicko-fyzikální. 

Výstavba zmíněných objektů před rokem 1910 byla i přes jistou regulaci 

z urbanistického pohledu spíše chaotická, zasazovaná ad hoc do stávající struktury periferní 

části Nového Města. Mnoho na tom nezměnila ani o něco organizovanější výstavba na 

Albertově – ani zde budovy s výjimkou hlavní osy a poměrně pravidelného rastru 
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nevytvořily výrazný a propojený kompoziční celek, který by více odpovídal dobovým 

urbanistickým standardům. Budovy nicméně byly funkční a i přes omezené reprezentativní 

pojetí byly na svou dobu koncipovány moderně i moderně vybaveny.75 Určitý zlom přinesly 

diskuze let 1906-1910, kritizující neodborné a kvapné plánování budov. Vrch tak získaly 

hlasy vyzívající k většímu zapojení architektů a urbanistů. Na rozdíl od odstěhovaných 

lékařských a přírodovědeckých ústavů čelily rychle rostoucí právnické a humanitní obory 

obou univerzit problémům plynoucím z užívání stísněných prostor historických budov a 

musely se tak spolehnout na pronájmy místností v soukromých domech v různých pražských 

lokalitách, většinou na Starém a Novém Městě.  

Prakticky paralelně s postupným stěhováním přírodovědeckých a medicínských 

ústavů ze stísněných prostor na Starém Městě do širší oblasti Albertova se roku 1901 usnesly 

senáty obou univerzit prosadit výstavbu nových budov také v centru Prahy. Tím mělo 

vzniknout moderní staroměstské univerzitní centrum v protáhhlém tvaru na asi osmi 

stech metrech zhruba od Klementina až po ústí Pařížské. Karolinum mělo po jejich realizaci 

získat pro obě univerzity již především reprezentační funkci. V prvním desetiletí 20. století 

se pražskému místodržitelství podařilo zakoupit z obecních rukou tři stavební bloky 

v atraktivních polohách budovaného nábřeží. Jeden v předpolí Mánesova mostu (dnešní 

budova FF UK) a rovnou dva předpolí tehdy nového mostu Čechova. V první lokalitě se 

měly usídlit humanitní obory filozofické fakulty, ve druhé měly vzniknout rektoráty obou 

univerzit, reprezentativní tzv. ústřední budovy hostící také právnické a teologické fakulty, 

v německém případě také fakultu filozofickou.76 Tím by vlastně v poměrně malém úseku 

nábřeží došlo k soustředění všech klíčových univerzitních budov mimo historického 

Karolina a nového centra přírodovědných a lékařských oborů okolo Albertova. Připomeňme 

ještě, že hlavní státní a zároveň univerzitní knihovna sídlila v nedalekém Klementinu.77 

První světová válka znamenala jednak přerušení prací na některých projektech 

zejména v centru města a také významnou změnu rámcových podmínek. Zákon o rozdělení 

univerzit platný od roku 1882 přistoupil k české i německé univerzitě jako k sobě rovným 

subjektům a předpokládal rovné dělení majetku. V praxi však rozdělení personální i 

majetkové bylo ve výhodnější pro univerzitu německou. Již před první světovou válkou však 

významně rostly počty studentů na právě české univerzitě, zatímco německá od rozdělení 

                                                 

75 Petráň, 63. 
76 Petráň, 64–65. 
77 Petráň, 73. 
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v tomto ohledu stagnovala. V akademickém roce 1883/84 měla česká univerzita 1481 

studentů a německá 1368. V posledním předválečném roce 1917/18 byl již tento poměr 4740 

oproti 2295. Nepoměr na přelomu století byl dokonce ještě o něco větší. Byl sice poněkud 

umenšen přítomností řadou vynikajících vědců a akademiků na německé univerzitě, nicméně 

i tak německá univerzita již před válkou poněkud „zprovinčněla“ – na rozdíl od české 

univerzity nemohla být konečnou metou mnohých akademických kariér – tu totiž nutně 

představovala první univerzita mocnářství – Vídeň.78 Tato situace se zásadním způsobem 

prohloubila po vzniku Československé republiky. Vedle celkové změny politického i 

společenského klimatu, bylo nově historické nástupnictví pražského učení prostřednictvím 

tzv. Lex Mareš79 přiřknuto české, nově již jen Karlově univerzitě. Zatímco se z německých 

kruhů ozývaly návrhy na přesunutí „Německé univerzity“ do Liberce, byly obě lukrativní 

parcely u Čechova mostu přiřknuty Karlově univerzitě. Pokud by německá univerzita 

v Praze zůstala, mělo pro ni být hledáno jiné místo.80 

V letech 1926-1929 byla konečně realizována stavba budovy nyní již jen právnické 

fakulty zhruba dle původního projektu architekta Kotěry na místě před válkou určeném 

ústřední budově německé univerzity. Jinak důstojná budova byla pro různá finanční omezení 

nakonec ochuzena o podstatnou část umělecké výzdoby, přesto se stala jednou 

z nejzdařilejších budov univerzity, která navíc pro své dimenze jako jedna z mála pojmula 

skutečně celou jednu fakultu. Také ve dvacátých letech byla vystavěna dlouho odkládaná 

budova filozofické fakulty na dnešním Palachově náměstí, dokončena byla až v roce 1930. 

Nejdůležitější objekt ústřední budovy Karlovy univerzity byl sice rozestavěn v první 

polovině 20. let, nicméně roku 1926 zastaven ministerstvem veřejných prací ve fázi 

betonování základů. Ani roku 1929 po velké veřejné diskuzi ke skutečnému obnovení prací 

nedošlo, státní orgány již patrně ztratily i přes veškerý tlak univerzity zájem na jejím 

dokončení. Roku 1937 byla stavba pro naléhavost jiných investic nadobro odložena. 

                                                 

78 Štemberková et al., Univerzita Karlova, 79. 
79 Lex Mareš je běžné hovorové označení zákona z 19. února 1920, č. 135/1920 Sb. z. a n., o poměru 

pražských universit, nazvaný tak podle jednoho z předkladatelů, profesora fyziologie Františka Mareše. 

Účelem zákona o poměru pražských universit bylo zvrátit stav trvající od roku 1882, kdy byla pražská Karlo-

Ferdinandova univerzita rozdělena na německou a českou část, přičemž většinová (co do počtu posluchačů) 

česká část byla v té době považována za novou univerzitu, zatímco menšinová německá část byla 

považována za pokračovatelku historické univerzity a držela též většinu jejího majetku. Zákon prohlásil za 

dědičku tradic pražské univerzity její českou část, jejíž název byl změněn na "Universita Karlova", a které 

měl na principu restituce připadnout větší díl majetku univerzity, včetně starobylých písemností a insignií. 

Zdroj: “Lex Mareš - Iuridictum,” accessed July 11, 2018, https://iuridictum.pecina.cz/w/Lex_Mare%C5%A1. 
80 Petráň, Památky Univerzity Karlovy, 66–67. 
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Univerzita tak přišla o možnost definitivně přesunout své těžiště na nejatraktivnější pražské 

nábřeží, reprezentativní protějšek vídeňské Ringstraße. 

Teologické fakulty obou univerzit, které měly sídlit ve zmíněných ústředních 

budovách nalezly dočasné přístřeší v od zbytku univerzity izolovaných Dejvicích v letech 

1925-27 vybudovaném arcibiskupském semináři, dnešním sídle katolické teologické 

fakulty.  

Pro druhé univerzitní centrum kolem Albertova znamenala 20. léta zvýšený důraz 

na architekturu i urbanismus a počátek období opakovaných snah o ucelenou koncepci území 

a velkorysý rozvoj sahající až do prvních poválečných let. Nutno poznamenat, že se podařilo 

vesměs pro nezajištěné financování vybudovat jen zlomek ze zamýšlených plánů, ať již 

české či německé univerzity. Lhostejno, zda byly stavby realizovány ve spojení 

s nemocničním provozem lékařských fakult či níže na Albertově čistokrevně univerzitních 

budov. Opět se jednalo více o výstavbu jednotlivých budov než o tvorbu plánovitého 

urbanistického celku. Níže ilustrativně jedna z nejvelkorysejších navržených koncepcí, zde 

Nischova a Lhotákova z roku 1920, nově navrhované objekty jsou zobrazeny šedivě. 

Skutečně zrealizován byl „jen“ Hlavův patologicko-anatomický ústav ve Studničkově ulici, 

dokončený v roce 1920, moderní Purkyňův ústav na Albertově 4, dostavby a rozšíření 

některých budov. Německá univerzita realizovala z novostaveb pouze farmakologický ústav 

na Albertově 7 dostavěný v roce 1925. Nerealizovány zůstaly v oblasti Albertova nejméně 

dvě další budovy. Již ze 30. let také pocházejí plány na výstavbu klinik a teoretických ústavů 

v pražském Motole, neboť situace Všeobecné nemocnice byla považována za 

neuspokojivou. Pro nejednotu profesorského sboru ohledně potřebnosti stěhování a tristní 

ekonomickou situaci neumožňující nutné financování velkolepého záměru však byly na 

sklonku roku 1938 veškeré přípravy zastaveny. Stejně tak se po celá třicátá léta nedostalo na 

výstavbu prakticky žádných budov ani na Albertově ani jinde. Okupace, následné uzavření 

českých vysokých škol a válečné události odsunuly (s výjimkou rozpracované přestavby 

Karolina) veškeré rozvojové plány na neurčito. Budovy, které si po uzavření českých 

vysokých škol nezabraly okupační a protektorátní úřady (právnická fakulta a další.) připadly 

nyní k užívání německé univerzitě.81 

                                                 

81 Petráň, 82–83. 
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Obr. 15 Jedna z dobových vizí pro Albertov (Nische-Lhoták 1920)82 

 

2.4 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1945-1990 

Válečné útrapy a hospodářská situace třicátých let se podepsaly i na realizaci záměrů, 

připravovaných často již před první světovou válkou a dále od 20. let. Univerzitní budovy 

neutrpěly zásadní škody při bombardování, nicméně nenacházely se většinou v příliš dobrém 

stavu. Zároveň byly interiéry mnohých budov na sklonku války poničeny, univerzita také 

přišla o mnohé cenné vybavení či sbírky. V jiných se zase usídlily jiné instituce a univerzita 

si je musela vymoci. Tak například budova v Břehové 7 sloužila Okresnímu národnímu 

výboru a studenti ji v říjnu 1945 museli obsadit. Ani poválečná doba se nevyhnula mnohým 

provizoriím, různě rozptýleným po Praze. Určitou náplastí na dlouholeté prostorové deficity 

bylo propadnutí budov zrušené německé univerzity ve prospěch od nynějška již jediné 

univerzity české. Ani to však prostorové problémy vesměs dostatečně neřešilo.83 

                                                 

82 Petráň, 78. 
83 Univerzita, Dějiny Univerzity Karlovy. IV, 1918-1990, 244–246. 
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Ani poválečné období nicméně univerzitě příliš nepřálo a bylo z počátku velmi chudé 

na novou výstavbu. V roce 1946 představil sice architekt Josef Havlíček svou ještě za války 

vzniklou studii na radikální přestavbu širokého okolí Albertova na modernistické 

univerzitní město. Havlíček navrhnul skutečný kampus se všemi jeho funkcemi, který by 

poskytl domov celé univerzitě včetně studentských kolejí a všech přidružených funkcí. Jeho 

vize obsahující zbourání celé městské čtvrti a její nahrazení mnohapatrovými mrakodrapy 

však zůstala pouhou utopií. Realizován také nebyl plán architektů Františka Čermáka a 

Gustava Paula z roku 1945, jehož širší varianta zahrnovala výstavbu rozsáhlého kampusu 

mezi Karlovým náměstím, Karlovem, Botičem a Vltavou. Ten měl obsáhnout nejen lékařské 

a přírodovědné obory, ale také větev humanitní i objekty určené ČVUT. Mělo se jednat o 

dar státu univerzitě k 600. výročí jejího založení. V následujícím roce vznikla mezirezortní 

komise, která měla posoudit setrvání a rozvoj univerzity v centru či její odstěhování na 

periferii – zvažovány byly například Motol či Zbraslav. Jak podotýká historik Josef Petráň, 

působí mnohé výše zmíněné vize v historickém odstupu jako vpravdě nerealistické – někdy 

možná pro svou přílišnou radikálnost (výškové budovy v panoramatu města by jistě 

způsobily značný odpor veřejnosti) a prakticky všechny pro nepoměr plánů k ochotě či 

dokonce možnostem státu je financovat.84  

Realizována byla v letech 1934-1968 v pěti fázích rekonstrukce a rozšíření 

Karolina. Po předválečných stavebních průzkumech a válečném „německém“ mezidobí 

bylo po válce urychleně přistoupeno k úpravám samotného Karolina v duchu úprav pro 

ceremoniální využití a také za účelem umístění rektorátu. Samotné Karolinum tak bylo 

radikálně (leč hodnotně) upraveno v letech 1946-1959 pod vedením architekta Jaroslava 

Fragnera. V letech 1959-1968 pak byly realizovány nové výukové prostory pro filozofickou 

a později pedagogickou fakultu v širším karolínském areálu – často jako kompletní 

novostavby uvnitř historických univerzitních domů.85 86 

V roce 1946 vzniklá Pedagogická fakulta neměla nejprve svou budovu, byla 

rotroušena po dostupných prostorách od Letné, přes Dejvice (ČVUT), Staré i Nové město i 

jinde. Dislokační komise ÚNV Praha však již v roce 1948 fakultě přidělila její dnešní hlavní 

sídlo – budovu bývalého gymnázia a sousedící střední školy mezi ulicemi M. D. Rettigové 

                                                 

84 Petráň, Památky Univerzity Karlovy, 80. 
85 Univerzita, Dějiny Univerzity Karlovy. IV, 1918-1990, 341–350. 
86 O něco podrobněji o velké rekonstrukci Karolina pojednává J. Petráň. srov.  Petráň, Památky Univerzity 

Karlovy, 86–97. 
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a Vladislavovou. Výstavba nových univerzitních budov ovšem v 50. letech stagnovala. 

Začaly jen zvolna stavby některých studentských kolejí, po prvorepublikovém rozmachu 

spíše skrovný příspěvek – například dostavba žižkovské Švehlovy koleje a transformace 

starších domu vesměs na Novém Městě či v širším centru (koleje Arnošta z Pardubic, 

Petrská, Mikoláše Alše). Významnou kolej Jednota získala univerzita již roku 1945 jako 

dědictví po rušené německé univerzitě.  Klementinum letité sídlo kdysi dvou ze čtyř fakult 

a později zejména univerzitní knihovny se ze svazku univerzity vyčlenilo definitivně roku 

1958.87 Tehdy byla vytvořena samostatná Státní knihovna, čímž vyvrcholilo postupné 

oddělení knihovny od univerzity započaté již roku 1777 Marií Terezií. 

Určitou dynamiku ve stavebním rozvoji univerzity přinesla až 60. léta. Začala 

řada novostaveb kolejí – nyní nutné podmínky pro studium na univerzitě. Jen omezeně 

fungující „trh“ s byty a podnájmy a trvající velký nedostatek bytů ani jiné řešení 

neumožňoval. Nové koleje již ovšem znamenaly počátek trendu postupného rozvoje 

univerzity mimo tradiční, poměrně prostorově kompaktní univerzitní „dvojcentrum“ 

na Starém a Novém Městě. Nejvíce kolejí vzniklo „na zelené louce“ v blízkosti nově 

vznikajících sídlišť na pražském Břevnově. Roku 1960 nejprve kolej Hvězda, roku 1966 

kolej Větrník a jako poslední o něco centrálněji umístěná kolej Kajetánka (1983). 

Rozvoj se však netýkal jen kolejí. Již v 50. letech ožily plány na výstavbu nuselského 

mostu, což znamenalo demolici někdejší dětské nemocnice na Karlově v jeho samém 

předpolí. Tím byla opět na světlo světa přivedena myšlenka výstavby nového centra 

lékařské fakulty v Motole, tedy jak klinik, tak teoretických ústavů. S tím ožila i představa 

výstavby více kampusů pro buď jednotlivé fakult nebo jejich oborová uskupení uskutečněná 

v jisté podobě již v desetiletích kolem první světové války. Tehdy mělo být Staré město a 

jeho nábřeží hlavním centrem a centrem humanitních oborů, oblast Albertova pak sídlem 

progresivně se rozvíjejících a na prostor náročnějších lékařských a přírodovědných oborů. 

První (dětská) část motolské nemocnice včetně budovy fakultních ústavů byla realizována 

v letech 1964-70. Dostavba druhé poloviny monobloku s klinikami pro dospělé byla již po 

změně projektu dostavěna v roce 1996. Druhý kampus na zelené louce byl od 60. let 

projektován v Troji (Pelc-Tyrolka). Architektem modernistického areálu se stal Karel 

Prager, hlavním kompozičním rysem se měly stát kontrasty vertikálních a horizontálních 

hmot. V letech 1979-81 byla vybudována první část určená Matematicko-fyzikální fakultě 

                                                 

87 Roku 1930 se z Klementina po dostavbě nové budovy na dnešním Palachově náměstí se odstěhovaly 

poslední „neknihovní“ univerzitní součásti Filozofické fakulty. 
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východně od severojižní magistrály. V roce 1988 navázala výstavba dvou bloků koleje 17. 

listopadu včetně budovy menzy, dimenzované již pro celý zamýšlený areál. Tím byl vývoj 

uzavřen, z plánovaného rozsahu zůstalo do dnešních dní pouze toto nedokončené torzo bez 

patřičného archektonicko-urbanistického kontextu. Poslední stavbou započatou za 

socialismu byla budova někdejší hygienické, dnes 3. lékařské fakulty při Ruské ulici v areálu 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Byla vybudována v letech 1989-1992.88 

Poválečná léta nelze i přes značný nárůst počtu studentů považovat za nijak 

zvlášť bohaté období rozvoje univerzity. Počet studentů poměrně významně vzrostl, byť 

méně, než tomu bylo u srovnatelných univerzit „na západě“89. Z úrovně kolem 8 000 v letech 

1953-1958 postupně vzrostl do roku 1975 na až do konce socialismu přibližně stabilní 

hodnoty 18-22 000 studentů denního studia.90 Vedle vesměs pozitivně hodnocené 

Frágnerovy rekonstrukce a transformace karolinského areálu a získání několika dalších, 

jakkoliv cenných objektů (1948 budovy škol v M. D. Rettigové a Vladislavově ul. pro PedF, 

1960 Profesní dům jezuitů na Malostranském náměstí pro MFF, pro tutéž fakultu také 

budova na Sokolovské 83 v Karlíně a 1974 Sweerts-Sporckův palác v Hybernské ul. pro FF) 

univerzita v centru města nedoznala za čtyři desetiletí zásadního rozvoje. Jistě ne rozvoje 

odpovídajícího dvou a půlnásobnému nárůstu počtu studentů na univerzitě, která již i tak 

trpěla jistým prostorovým deficitem. Naopak byl, v souladu s dřívějšími úvahami s duchem 

doby i dobovými představami o urbanismu měst realizován první „exodus“ univerzity na 

předměstí, nejprve do Motola a o dekádu až dvě později také do Troji. Ani jedno stěhování 

však nebylo dotaženo do konce – v obou případech zůstalo jen u rozšíření a univerzita i 

jednotlivé fakulty se tak značně rozdrobily napříč městem. Určitou chloubou by ve srovnání 

s dnešní situací mohly být spíše realizace studentských kolejí, kterých vznikl poměrně velký 

počet a to i relativně k počtu studentů. I jejich výstavba se však od 60. let odehrávala 

výhradně mimo centrum města, které tak přišlo o část přímo přítomného studentského živlu. 

Nasnadě je pochopitelně otázka, jakým způsobem zmíněné procesy dekoncentrace 

                                                 

88 Petráň, Památky Univerzity Karlovy, 99–102. 
89 Pokud odhlédneme od dílčích poválečných výkyvů, sledovala zde také pojednávaná a oproti Praze tradičně 

mírně větší  Universität Wien od konce 40. let až do počátku 70. let velmi podobnou křivku – z úrovně kolem 

10 000 studujících se po celá 60. léta držela těsně pod hranicí 20 000 studujících. Od akademického roku 

1970/71 však zavedení volného přístupu na vysoké školy znamenalo raketový růst počtů studentů. Během 

deseti let se počet zdvojnásobil na 40 000 a na sklonku 80. let dosahoval již hodnot přes 60 000 zapsaných 

posluchačů. Herbert Posch, “Grafik: ordentliche Studierende der Universität Wien 1848 bis 2015,” Text, 650 

plus, January 30, 2015, http://geschichte.univie.ac.at/de/bilder/grafik-ordentliche-studierende-der-universitat-

wien-1848-bis-2015. 
90 Univerzita, Dějiny Univerzity Karlovy. IV, 1918-1990, 620. 
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univerzitního života i její částečné přesunutí z centra města interpretovat. Na straně jedné se 

mohlo jednat o zcela technická rozhodnutí reflektující praktické potřeby a vhodnost 

rozvojových ploch pro rozsáhlejší výstavbu na zelené louce. Ostatně Motol byl jako 

rozvojová lokalita pro novou Všeobecnou nemocnici sledován již od roku 1934. Podobná 

řešení rostoucích prostorových potřeb byla ve své době ostatně běžně přijímána jako 

moderní i v demokratických zemích západní Evropy a nelze je tak interpretovat jako snahu 

komunistického režimu a priori upozadit význam nepoddajného univerzitního živlu jeho 

prostorovou izolací. Na straně druhé však nelze přehlédnout i skutečnost evidentní 

prostorové izolovanosti jak všech tří rozvojových lokalit mezi sebou vzájemně a především 

vůči tradičním lokalitám v centru Prahy. Ani akvizice budov v centru města zřejmě 

nesledovaly cíl nějaké vyslovené koncentrace v konkrétních lokalitách. Zda se v obou 

případech jednalo více o „kouzlo nechtěného“ vzniklé pouze kombinací nekoncepčního ad 

hoc přístupu s dobovým trendem nebo o například nedemokratickým státem sledovanou 

záměrnou strategii ve stylu „rozděl a panuj“ jistě stojí za podrobnější historiografický 

průzkum. Efekt je v každém případě stejný: Karlova univerzita, tradičně prorostlá městskou 

strukturou Starého a Nového Města se „přelévá“ přes hranice kompaktního městského jádra 

a poprvé se rozvíjí v lokalitách vzdálených v řádově větším měřítku. Končí tak éra univerzity 

v centru Prahy na „dobrých adresách“ či v jejich relativní blízkosti. 

 

2.5 Stavební vývoj Univerzity Karlovy 1990-2017 

Konec komunistického režimu znamenal pro univerzitu, jejíž studenti se podstatným 

dílem na jeho pádu podíleli, mnohé změny. Předně mohl být po změně režimu přijat na jaře 

roku 1990 nový vysokoškolský zákon, jehož klíčovým přínosem bylo obnovení 

akademických svobod a akademické autonomie. Tím byla univerzita vyňata z dosavadní 

přímé státní kontroly. Meritum zmíněného aktu v kontextu této studie spočívá v tom, že 

univerzita získala roli samostatného aktéra v plánování vlastního rozvoje. Role státu spočívá 

od 90. let spíše ve formování rámcových podmínek společných všem vysokým školám a 

pochopitelně při financování jak běžného provozu, tak rozvoje univerzity. Roku 1998 totiž 

vstoupil v platnost nový vysokoškolský zákon a univerzita se tak stala jednak veřejnou (již 

ne státní) institucí tentokrát již disponující vlastním majetkem místo jeho pouhé svěřenecké 

správy. Stát i přesto má značný vliv na celkovou situaci univerzity, jednotlivá (i strategická) 

rozhodnutí však činí univerzita na základě vlastní, demokraticky utvářené vůle. Důležitým 
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aspektem, který i v současnosti ovlivňuje plánování rozvoje univerzity je dále značná míra 

autonomie a oddělená právní subjektivita jednotlivých (sedmnácti sic!) fakult Univerzity 

Karlovy. Ta se v dosavadní praxi projevila nízkou mírou koordinace stavebního rozvoje 

univerzity jako celku a realizací projektů zpravidla nepřekračujících hranice jednotlivých 

fakult.  

Vzdělávací politika socialistického Československa se dále po valnou část existence 

komunistického režimu vyznačovala značným důrazem na rozvoj „politicky nezávadných“ 

technických oborů. Vzniklý deficit v humanitních, respektive společenskovědních oborech 

se projevil v plné šíři právě v devadesátých letech a trvá – přinejmenším pokud jde o 

dispozice prostor využívaných těmito fakultami Univerzity Karlovy až do dnešních dní.91 

Právě vznik, inkorporace či obnovení těchto fakult v 90. letech (Fakulta sociálních věd, 

Katolická, Evangelická i Husitská teologická fakulta, Fakulta humanitních studií) znamenal 

první nápor na získání nových prostor pro výuku i výzkum.92 

90. léta 20. století znamenala pro Karlovu univerzitu hned několik nových 

akvizic a zároveň několik ztrát způsobených majetkovými restitucemi. Fakulta tělesné 

výchovy a sportu (FTVS), která přišla o zázemí díky restituci svého dosavadního sídla 

v malostranském sokolském Tyršově domě, se nastěhovala do rozsáhlého objektu zrušené 

Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa ve 

Vokovicích. Dalším dědictvím univerzity po zařízeních bývalého stranického aparátu se stal 

staroměstský Ceretto-Millesimovský palác v Celetné 13, sloužícím do té doby Večerní 

univerzitě marxismu-leninismu. Ten slouží dnes jako součást širšího Karolinského areálu 

Pedagogické a Filozofické fakultě. Evangelická teologická fakulta (ETF), která sídlila 

nejprve od roku 1990 krátce v Husově domě v Jungmannově ulici, zakoupila své dnešní 

sídlo v bývalém paláci Marathon v Černé ulici roku 1995. Husitská teologická fakulta 

(HTF) je od 90. let soustředěna v budově bývalého gymnázia v – z hlediska univerzity – 

zcela izolované poloze na Zelené lišce nedaleko stanice metra Budějovická.93 Katolická 

                                                 

91 Problematice vývoje vysokých škol v podmínkách socialistického Československa se obsáhle věnuje Pavel 

Urbášek. Obě monografie pokrývají období let 1945-1989 z perspektivy vývoje institucionálního, politického 

i právního prostředí, nastiňuje také základní vývojové trendy jednotlivých období a poskytuje drobný vhled i 

do vnitřního světa univerzit z pohledu jejích uživatelů. Pavel Urbášek and Jiří Pulec, Vysokoškolský 

vzdělávací systém v letech 1945-1969, 1. vyd, Monografie (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2012); Pavel Urbášek, Vysokoškolský Vzdělávací Systém v Letech Tzv. Normalizace, 1. vyd (Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, 2008). 
92 Předmětem výzkumu je vztah Karlovy univerzity k jejímu hlavnímu sídelnímu město – Praze. 

Mimopražské fakulty v Plzni a Hradci Králové tak jsou mimo rámec této studie. 
93 Petráň, Památky Univerzity Karlovy, 145–147. 
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teologická fakulta (KTF), navrátivší se z litoměřického vyhnanství se opět nastěhovala do 

budovy Arcibiskupského semináře v Dejvicích. 2. lékařská fakulta (2. LF) získala prostory 

v okolí a v areálu Motolské nemocnice – bývalou Vojenskou katedru UK, která nicméně 

byla po požáru nahrazena v roce 2011 novostavbou výukové budovy „Žížala“. Situace 

fakulty však nadále není uspokojivá a fakultu čeká realizace dalších rozvojových záměrů. 

Roku 1990 založená Fakulta sociálních věd (FSV) získala budovu bývalé Fakulty 

žurnalistiky, tzv. Hollar na Smetanové nábřeží využívanou univerzitou již od 60. let, v roce 

1999 následovala přestavba bývalého činžovního domu v Opletalově ulici pro Institut 

ekonomických studií a v roce 2000 i získání prostor v novostavbě zamýšlené původně pro 

potřeby Ministerstva školství v pražských Jinonicích, kde sídlí zbylé tři instituty. Tamtéž 

byla vzápětí umístěna také některá pracoviště Filozofické fakulty (FF) a zejména pak sídlo 

v roce 2000 založené Fakulty humanitních studií (FHS). Vedle značně prostorově 

rozptýlené FSV a již od 60. let napříč Prahou roztroušené MFF se rychle rostoucí FHS stala 

další z fakult fungující dekoncentrovaná po různých částech Prahy ve značně 

improvizovaných podmínkách. K roku 2017 FHS využívala tři významné areály: děkanát 

sídlil v pražských Jinonicích, další pracoviště sídlila v areálu FTVS ve Vokovicích a 

nejmenším využívaným objektem je sídlo charitativního školicího střediska Marianeum 

v Máchově ulici na Vinohradech. Poslední jmenované místo spojené s charitou lze 

považovat za určitý symbol situace fakulty již od jejího založení: fakulta dosud nevyužívá 

jediný objekt, který by sloužil pouze jí a byl zároveň dlouhodobou definitivou. Univerzita 

dále v 90. letech zakoupila rozlehlý sportovní areál po státním podniku Vodní stavby 

v pražské Hostivaři a nedaleké objekty ubytoven – dnes jeden z největších kolejních areálů. 

Dalšími kolejemi je od 80. let část kolejí Jižní město – pavilony Vltava a Otava.  

Roku 1999 započatý tzv. Boloňský proces znamenal akceleraci přerodu univerzity 

od instituce masového vzdělávání směrem ke vzdělávání univerzálnímu. Související 

klíčovou změnou byla také změna financování vysokých škol ze státního rozpočtu, neboť 

od sklonku 90. let jsou české vysoké školy financovány fixní částkou na každého zapsaného 

studenta. Počty studentů Univerzity Karlovy rostly z úrovně kolem 27 000 v roce 1991 na 

nejprve zhruba 37 000 v roce 1999, aby následně roku 2008 dosáhly zhruba dnešní úrovně 

kolem 50 000, na které se univerzita zhruba od té doby pohybuje. Vlivem demografického 

vývoje počet studentů dokonce v posledních letech mírně klesá z maxima kolem 53 000.94 

                                                 

94 Odbor rozvoje Univerzity Karlovy v Praze, “Generel Rozvoje UK v Letech 1997 Až 2020,” 2008, 

https://www.cuni.cz/files/generel/UK_Generel_020408_web.pdf. 
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Značně živelný rozvoj univerzity zejména v 90. letech navázal na trend započatý 

v 60. letech a toto období se tak stalo jakýmsi „druhým exodem“ univerzity z centra 

města. Ne, že by univerzita ztratila zásadní kapacity v centru, ale to zásadní z jejího rozvoje 

se odehrávalo daleko za hradbami staré Prahy a jejích živých částí. Současná světová praxe 

ukazuje na běžnou nutnost úzké spolupráce cílevědomé (!) univerzity se státem, městem, 

soukromým sektorem i neformálními aktéry na pomezí všech zmíněných sfér v zájmu. Bez 

úzké spolupráce v prosazování sdíleného zájmu na rozvoji univerzity, který při správném 

nastavení generuje profit všem zúčastněným stranám, není rozvoj univerzity jako 

plnohodnotné součásti struktury města, městského života a městské ekonomiky myslitelný. 

Právě 90. a nultá léta, která znamenala bouřlivý rozvoj celé Prahy a zároveň období silného 

vlivu polistopadové neoliberální politické garnitury však svou atmosférou podobné 

propojování organizované z pozic místní samosprávy neumožňovala. V „modré Praze“ 

zkrátka zavládl nadšený kapitalismus a po čtyřiceti letech dominance státu ve všech sférách 

života  

 

Obr. 16 Rozmístění budov Univerzity Karlovy v hlavním městě Praze, rozsáhlejší areály 

jsou reprezentovány jednotlivými body – rozlišení v legendě95 

                                                 

95 Odbor rozvoje Univerzity Karlovy v Praze. 
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2.6 Rozvojové záměry po roce 2017 

Období 90. let bylo jakožto čas transformace bohužel charakteristické značnou 

nekoncepčností plánování a ad hoc akvizicemi objektů ve zcela nesouvisejících lokalitách 

(Veleslavín, Hostivař, Jinonice) a to podle všeho často pod značným časovým i finančním 

tlakem. Situace prvního a druhého desetiletí nového století přinesla v tomto ohledu jen velmi 

omezenou nápravu. Generel Rozvoje let 1997-2020 prezentovaný v aktualizované verzi 

v roce 2008 předpokládal významnější rozvoj univerzity v celkem sedmi (sic!) lokalitách. 

K nim je třeba připočítat ještě úvahy o výstavbě objektů pro výuku PedF v Hostivaři nebo 

PF na Petřinách. Zhruba v době jeho tvorby tak byly jen nové rozvojové záměry směřovány 

do celkem devíti (!) lokalit, vzdálených od sebe řádově v jednotkách až vyšších jednotkách 

kilometrů. 

 

Obr. 17.: Rozvojové lokality Univerzity Karlovy dle aktualizovaného Generelu rozvoje na 

léta 1997-202096 

 Po roce 2000 nabyly některé záměry jak v centru města, tak na jeho okraji 

konkrétních forem a jsou postupně realizovány. Nejvýznamnějším rozvojovým projektem 

se stal Kampus Albertov. V návaznosti na řadu starších studií byly v roce 2006 určeny 

alespoň dva pozemky v oblasti Albertova dostupné pro výstavbu tzv. Globcentra a 

Biocentra. Koncepce těchto výzkumně-vzdělávacích budov zahrnuje propojení více fakult 

                                                 

96 Odbor rozvoje Univerzity Karlovy v Praze. 
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(PřF, 1. LF, MFF), rozvoj infrastruktury pro špičkový výzkum a zároveň povyšuje 

doplňkovými funkcemi nabídku Albertova na úroveň blízkou skutečnému kampusu. Jedním 

z cílů skutečně je vedle rozvoje vědy podpora studentského a komunitního života univerzity 

prostřednictvím nabídky pestrých stravovacích, studijních i sportovních prostor a prostor pro 

setkávání. Realizace budov je plánována v letech 2019-2021. Bude se jednat o první 

čistokrevně univerzitní novostavby od 80. let.97 

 Specifickou kapitolou je historicky daná situace humanitních fakult. Ty se rozvíjely 

po roce 1989 nejbouřlivěji. Pro řešení jejich obtížné situace byla v roce 2007 zpracována 

„Analytická studie o potřebách humanitních fakult v oblasti prostorového a materiálního 

vybavení“.98 Ta konstatovala poměrně snadnou možnost řešení nedostatků zejména pro 

relativně malé teologické fakulty. Naopak za kritickou označila situaci jak z hlediska objemu 

dostupných prostor, tak jejich problematické dislokace v rámci města i navzájem v případě 

fakult filozofické, sociálních věd, humanitních studií a pedagogické. 

 Fakulta humanitních věd, trpící již osmnáct let největší rozdrobeností pracovišť a 

postrádající dosud jako jediná byť jedinou vlastní budovu se v roce 2017 konečně dočkala 

zahájení velkorysé přestavby trojské menzy 17. listopadu na centrální fakultní budovu. I zde 

architektonická soutěž poskytla poměrně kvalitní možnost výběru řešení, vyhovujícího tak 

dobře požadavkům soudobého univerzitního provozu a vytvářejícího přívětivý prostor pro 

život samotné fakulty. Otázka lokalizace projektu je nicméně navýsost provokativní a také 

velice symptomatická pro všechny moderní – jedná se o sídlo humanitní fakulty, která 

z podstaty svého zaměření na člověka a společnost může významně interagovat se 

svým městským okolím. Zároveň se ve svazku univerzity nachází další fakulty příbuzného 

zaměření (nejvýrazněji patrně FF, FSV) a případné synergie vzájemné blízkosti tak jsou 

nasnadě. V pražské Troji však sídlí jen MFF, FF je soustředěna na Praze 1 a FSV směřuje 

k centralizaci na zcela opačné straně Prahy – v Jinonicích.99 

 Fakulta sociálních věd po letech fungování ve třech izolovaných lokalitách plánuje 

přístavbu univerzitního areálu v Jinonicích. Ten navíc v nejbližších letech mají opustit jak 

pracoviště FHS tak FF. Projekt přístavby hrazený z evropských fondů má být hotov 

nejpozději k roku 2022 a měl by umožnit sestěhování většiny fakulty na jedno místo. Stejně 

                                                 

97 “Webová Stránka Projektu Kampus Albertov,” Kampus Albertov, accessed July 19, 2018, 

http://kampusalbertov.cuni.cz/KA-3.html. 
98 “Analytická Studie Humanitních Fakult,” accessed July 19, 2018, http://www.cuni.cz/UK-3210.html. 
99 “Přestavba Objektu Menzy 17.Listopadu,” Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, accessed July 

19, 2018, http://fhs.cuni.cz/FHS-535.html. 
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jako v případě realizace budovy FHS i zde hraje pohled fakulty a její zájem na centralizaci 

důležitou roli. Ani zde však nebylo uplatněno měřítko celouniverzitního kontextu ani 

argument vztahu vůči centru města, převážila praktická hlediska a snadná realizovatelnost 

záměru včetně jeho financování z evropských zdrojů. Jakkoliv je jakákoliv investice jistě 

přínosem, jedná se z globálního pohledu o konzervování neuspokojivého rozdrobení 

univerzity do nepřehledného množství lokalit s omezenou možností vzájemné interakce.100 

 Právnická fakulta, dosud jedna z nejvíce koncentrovaných fakult připravuje rozšíření 

svých prostor do k přestavbě určené budovy bývalé menzy Větrník na Petřinách. Pokud 

k tomuto kroku skutečně dojde, vydá se tak fakulta v zásadě opačným směrem, než by 

odpovídalo současným trendům – ven z centra města a navíc do velmi odlehlé lokality. 

 Lékařské fakulty plánují svůj rozvoj striktně v nebo v těsné blízkosti svých 

fakultních nemocnic. Nejvýraznější jsou plány 2. lékařské fakulty, která dosud s ohledem na 

svou velikost nedisponovala adekvátními výukovými a administrativními prostorami. 

V nadcházejících letech je předpoklad zahájení výstavby nové multifunkční budovy 

děkanátu, s výukovými i vědeckými prostorami. Měla by být umístěna v jižní části areálu 

Motolské nemocnice, tedy nedaleko souvisejících klinických pracovišť. 

 Filozofická fakulta bude také realizovat přestavbu dvou objektů v Opletalově 47-49 

na výukové objekty s kavárnou, které mají vytvořit mikrokampus. 

 Dalším zajímavým projektem se stal již částečně realizovaný společný projekt 

Filozofické fakulty a Magistrátu hlavního města Prahy – Kampus Hybernská.101 Ten patří 

do kategorie transformačních projektů využívajících historické budovy a těžící z atraktivní 

polohy v centru města v relativní blízkosti dalších fakultních i dalších univerzitních budov. 

Nabízí zejména velké množství prostor pro komunitní život univerzity, kulturní a 

volnočasová nabídka však je lákadlem i pro širší veřejnost a Kampus tak je jedním z míst 

prorůstání univerzitního a ostatního městského živlu. Kampus Hybernská dosud nejnovějším 

realizovaným počinem a také počinem, který je nejvíce blízký „tepu doby“. Posuď sám 

čtenáři, zde manifest autorů! 

                                                 

100 “MŠMT schválilo dostavbu a rekonstrukci areálu v Jinonicích,” accessed July 19, 2018, 

https://fsv.cuni.cz/fakulta/pro-media/tz-msmt-schvalilo-dostavbu-rekonstrukci-arealu-v-jinonicich. 
101 “Filozofové se nevejdou na svou fakultu. Univerzita jedná s Prahou o komplexu v centru za stamiliony | 

Aktuálně.cz,” Aktuálně.cz - Víte, co se právě děje, March 14, 2016, 

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/filozofove-se-nevejdou-na-svou-fakultu-univerzita-jedna-s-

pr/r~ada6306ce79011e5819a002590604f2e/. 
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„To, čím je přírodovědecké fakultě vlastní zoo, čím je lékařské fakultě fakultní klinika, tím 

je tento prostor humanitním oborům. Vlastně poprvé – takže ještě nemá jméno. Ledaže 

kampus už není uzavřená pevnost na předměstí, ale srdce a oči města. 

Tvrdíme, že dozvídat se, přemýšlet, tvořit je vyjádřením lidské svobody. Vyšli jsme z ideje 

sedmi svobodných umění – a antického ideálu akademie – a ptáme se, čím může být 

univerzita ve třetím tisíciletí. Kdyby nebyla – kdybychom ji museli znovu vynalézt –, z jaké 

lidské potřeby by vyplynula? Nudit se – to je přece jen zvratné sloveso: já SE nudím, a je to 

moje chyba. A nudit se nemůže nikdo, kdo sám sebe chce poznávat, kdo se chce překvapovat 

a přetvářet: kdo chce být sám sobě tvůrcem, nástrojem i dílem. 

A proto tu jsme – abychom všem ukázali, kudy vede cesta ke všem, kteří – každý po svém – 

zkoumají člověka. Všechny ty stovky oborů, které fakulta má, se tu mohou prolnout, každý, 

kdo se chce ptát a přít, tu musí najít svého soupeře a partnera. Chceme svoji odlišnost poznat 

a učinit z ní své bohatství. Chceme pomoci lidem tím, co umíme nejlíp a proč jsme vznikli a 

existujeme. A projednou tím městem, kde něco nového vznikne, je PRAHA! Město Kafky a 

Haška, Kundery a Hrabala, Kryla a Hutky. Město Kampusu Hybernská.“102 

 

 Na opačném konci pomyslné stupnice centrum města-periferie-mimoměstský areál 

se nachází budova biotechnologického a biomedicínského výzkumu BIOCEV ve Vestci u 

Prahy. Jedná se o společný podnik Univerzity Karlovy s Akademií věd ČR, špičkovou 

vědeckou infrastrukturu. Neslouží tedy pregraduálním studentům a provoz je tedy poněkud 

odlišný od klasických univerzitních budov. Nicméně i zde je prostorový aspekt hodný 

pozornosti – podobné objekty běžně bývají součástí buď přímo univerzitních kampusů, nebo 

například větších vědeckých parků. V tomto případě však stavba vznikla na „zelené louce 

za městem“ a to ze zřejmě velmi prozaických důvodů: financování z evropských zdrojů 

neumožnilo realizaci v ekonomicky silné Praze. V kontextu plánovaného rozvoje prakticky 

totožných oborů na Albertově se však jedná o jednu z promarněných šancí na tvorbu 

uceleného oborového clusteru.  

 

 

 

  

                                                 

102 “Webová Stránka Kampus Hybernská,” accessed July 19, 2018, http://www.kampushybernska.cz/; 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy | www.ff.cuni.cz, “Kampus Hybernská,” Filozofická fakulta 

Univerzity Karlovy (blog), January 11, 2018, https://www.ff.cuni.cz/fakulta/kampus-hybernska/. 
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3. Vídeňská univerzita – vývoj 1365-2017  

 

3.1 Stavební vývoj Universität Wien 1365 - 1623 

Nejstarší univerzita v německy mluvících zemích byla založena Rudolfem IV. 

Habsburským v roce 1365 – inspiraci našel vévoda v pařížské Sorbonně. Univerzita měla 

čtyři, pro tehdejší dobu tak tradiční, fakulty – právnickou, filozofickou, lékařskou a 

teologickou. Proti poslední jmenované měl však námitky papež a schválil ji až v roce 1384. 

Pro univerzitu se ve městě okamžitě začala plánovat samostatná univerzitní část, které se 

záhy začalo říkat „Pfaffenstadt“103 (odvozeno od dominance duchovních). Inspirací, 

podobně jako u samotné univerzity, byla pro tuto speciální univerzitní čtvrť pařížská 

Latinská čtvrť, kterou znal osobně Mag. Albrecht Saský, budoucí zakládací rektor Vídeňské 

univerzity. Čtvrť byla plánována v blízkosti vévodova hradu, konkrétně v oblasti budoucích 

ulic Schauflergasse – Herrengasse – Schottentor a podél kruhové hradby (ta se nacházela na 

místě dnešního vídeňského Ringu). Plány byly velmi velkorysé – počítalo se i s minoritským 

kostelem, pro tehdejší dobu klíčovým shromažďovacím místem. Prostory pro kolejí a dalších 

prostor pro studia i ubytování studentů (bursy a collegia) se měly získat nákupem a 

pronájmem domů. Tento štědrý a jistě nákladný plán, kterému lze bez nadsázky říkat 

univerzitní kampus, se však kvůli náhlé smrti vévody Rudolfa (pouhé čtyři měsíce po 

založení univerzity) nezrealizoval: „Damit war die Chance für die kommenden 500 Jahre 

verspielt, die Hochschule an der nobleren Schauseite der Stadt zu positionieren.“104 

                                                 

103 https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Pfaffenstadt 
104 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.. 22  
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Obr. 18 Nerealizované plány Rudofa IV. na ustavení latinské čtvrti105 

 

Nutno podotknout, že tento vývoj zcela otevřeně uvítali vídeňští občané, kteří novou 

univerzitu, a především plány na vznik univerzitní čtvrti, vnímali jako reálnou hrozbu: „(…) 

Die Bürger Wiens haben den frühen Tod Herzog Rudolfs vielleicht sogar mit einem Seufzer 

der Erleichterung aufgenommen und das eingetretene Machtvakuum genützt, um den 

drohenden Einschnitt in ihre Rechte abzuwenden.“106 I tento postoj měl zcela jistě vliv na 

další vývoj univerzity. Ve velmi skromných podmínkách, ne nepodobných začátkům 

Karlovy univerzity v Praze, se začala vyvíjet aktivita zprvu na fakultě filosofické a právní, 

o medicíně nejsou v archivech zmínky a fakulta teologická byla papežem povolena až o 

několik let později. Jelikož nebyly dostupné žádné samostatné budovy pro univerzitu, 

vyučovalo se, obdobně jako v Praze, v bytech profesorů a také v Bürgerschule zu St. Stefan. 

Nejen prostorově, ale i ohrožením existence si byly obě univerzity blízké: „Beim Tode des 

Stifters sei ‚kaum ein Tintenfass’vorhanden gewesen.“107  

                                                 

105 Rüdiger and Universität Wien. 19  
106 Rüdiger and Universität Wien.18  
107 Rüdiger and Universität Wien.18 
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Obr. 19 Collegium ducale108 

První reforma, která se mimo organizace týkala i univerzitních prostor, přišla se 

schválením teologické fakulty v roce 1384, resp. 1385 v období vlády vévody Albrechta III. 

Vzniklo Collegium ducale (na obrázku budova s věžičkou), tedy Vévodská kolej umístěná 

naproti Dominikánskému kostelu (dnešní Postgasse 7-9). První vlastní budova nové 

univerzity byla bez pochyb inspirovaná pražským Collegiem Carolinum, které Karel IV. 

založil o dvacet let dříve. Vévoda skoupil několik budov stojících pohromadě (dnešní 

komplex jezuitské koleje a oblast centra Vídně) a vytvořil tak komplex, který předal 

univerzitě. Vzniklo tak klíčové zázemí pro vyučující i studenty, výukové prostory a také 

prostory pro univerzitní slavnosti a oficiální akty (aula magna).  

Především se však jednalo o centrum vídeňských studií, které mělo charakter 

samostatného spolku s vlastními pravidly a stanovami. Přibližně do poloviny 15. století zde 

vznikla i univerzitní knihovna, pedelský dům, posluchárny pro filozofickou a teologickou 

fakultu, (medicína zde zabírala jedno auditorium a právnická fakulta měla svou vlastní 

budovu v téměř bezprostřední blízkosti Collegia ducale, viz mapka níže). Dále také kaple, 

archiv a astronomická věž. Záhy vznikla i samostatná teologická kolej Collegium St. 

                                                 

108 “Datei:1609 HuefnagelPlan Collegium.jpg – Wien Geschichte Wiki,” accessed August 24, 2018, 

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Datei:1609_HuefnagelPlan_Collegium.jpg. 
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Nicholas (při velkém požáru města v roce 1525 dům vyhořel a byl částečně zničen, podobně 

jako další univerzitní budovy).109 Od konce 15. století se naproti Collegiu ducale nacházel 

Studentenspital, tedy jakési zajištění základní zdravotní péče pro studenty univerzity, který 

se vzápětí, i z hygienických důvodů, přestěhoval za městské hradby a v uvolněném prostoru 

vznikla univerzitní knihovna. V polovině 16. století se univerzitní komplex výrazně rozrostl 

o další budovy (dnešní ulice Bäckerstraße-Sonnenfelgasse-Schönlaterngasse-Postgasse), 

rozrůstal se však stále kolem „epicentra“, tedy v okolí základního Collegia ducale. Že to byl 

rozvoj záměrný, potvrzuje i příběh lékařské koleje (Haus der Ärzte), který v roce 1419 

univerzita získala coby dědictví a rozhodla se ho prodat, protože byl od „kampusu“ příliš 

daleko (ačkoli k tomu nakonec nedošlo, protože budova shořela při řečeném požáru v roce 

1525).110 Šestnácté století se neslo v duchu rozšiřování univerzity, zakládání řady 

studentských burs a menších kolejí, vždy přísně udržovaných v maximální možné blízkosti 

k hlavní budově. Ke klíčové změně v umístění univerzity a v jejím dalším vývoji došlo 

v roce 1623 (ostatně stejně jako na Karlově univerzitě), kdy univerzita předala, v důsledku 

pragmatické sankce, Jezuitům celý komplex Collegium educale amula tak změnit svou 

strukturu a především vybudovat nové univerzitní centrum.111  

 

 

                                                 

109 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.28. 
110 Rüdiger and Universität Wien.28. 
111 Pragmatická sankce vydaná císařem Ferdinandem II. v roce 1623 se týkala protireformace a rekatolizace 

univerzity a znamenala neodvolatelné včlenění jezuitské koleje do univerzity.  
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Obr. 20 Univerzita Vídeň ve středověku112 

                                                 

112 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.26.  
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3.2 Stavební vývoj Universität Wien 1624-1848  

Pragmatická sankce a předání Collegia ducale Jezuitům, respektive spojení 

světského a jezuitského vnímání a vedení univerzity, znamenalo položení základního 

stavebního kamene pro vznik Collegia Academica Viennense ve vídeňské Stubenviertel – 

jak fyzické, tak metaforické. A také to znamenalo stržení původních budov (univerzitních i 

studentských) a výstavbu nového pompézního jezuitského paláce, kostela a také celé nové 

koleje (jezuitům připadla i teologická a filosofická fakulta po obsahové stránce) – dnešní 

„staré vídeňské univerzity“. Středověká univerzita se tak začala měnit v univerzitu 

novověkou – jednak stran architektury, jednak stran správy a systému fungování univerzity. 

Opět se jednalo o vývoj ne nepodobný pražskému, byť se zde jednalo o poněkud 

symbiotičtější soužití, ačkoli stále velmi napjaté, než jak tomu bylo na striktněji rozdělené 

pražské univerzitě.  

 Na místě původních univerzitních budov vznikl rozsáhlý komplex opřený o 

středověkou architekturu, ale vymyšlený podle novověkých potřeb moderní (a jezuitské) 

univerzity. V objektu podobnému pražskému Klementinu se nacházel obytný trakt, hluboké 

sklepy, trakt pro knihovnu, hospodářská budova a také matematická věž s observatoří a 

botanická zahrada. Stubenviertel, živá vídeňská čtvrť, tak ztratila na své „středověkosti“ a 

získala výrazné a živé centrum setkávání a komunikace. Nejen díky novému jezuitskému 

kostelu, koleji a divadlu patřil prostor toho času k nejvýraznějším kulturním křižovatkám ve 

Vídni.113 Dle stavebních plánů dochovaných v archivech je evidentní, že se výstavba nového 

areálu připravovala velmi pečlivě a vzniklo několik různých návrhů. Všechny však měly 

společnou snahu o maximální koncentraci nejrůznějších částí potřebných pro provoz 

(ekonomický i obsahový) a fungování koleje jako celku. Skrze spojení s jezuity, byť 

nařízenému, tak došlo ke vzniku opravdového kampusu, byť se netýkal celé univerzity. Ve 

staronovém prostoru univerzity sídlila samozřejmě i správa – v tomto případě však pouze 

„páter rektor“, tedy nejvyšší zástupce jezuitské koleje. Rektor univerzity neměl k jezuitské 

společnosti náležet, a proto sídlil mimo kolej, v budově, kterou univerzitě Jezuité přidělili, 

dnešním Domu antiqua (do roku 1884 zde sídlil rektorát a další správní části univerzity).114 

Polovina 18. století přinesla a vláda císařovny Marie Terezie přinesla řadu reforem, 

jejichž základními kameny byl vzrůstající nacionalismus (jakkoliv zde šlo o do značné míry 

                                                 

113 Rüdiger and Universität Wien.44.  
114 http://geschichte.univie.ac.at/de/artikel/das-akademische-kolleg  

http://geschichte.univie.ac.at/de/artikel/das-akademische-kolleg
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o pragmatický, mj. jazykový centralismus) i na poli vědy, orientace na potřeby běžného 

života a obecná prospěšnost. Osvícenecké reformy a předělávání systému, jakým funguje 

stát, vyžadovalo mnohem více státních úředníků, než tomu bylo doposud – ty generovala 

univerzita, která se zároveň s tím stávala pro studenty zajímavější a proudilo jich tam tedy 

stále více: „In Wien und auf den österreichischen Universitäten überhaupt hat man 

keineswegs zur Absicht, fremde Studierende herbey zu ziehen; das Augenmerk derselben ist 

bloß ihre einheimische Jugend zu bilden, sie an die Quelle der Wissenschaften zu führen, 

daß der Staat seine Ämter damit brauchbar besetzen und sein Volk in einer zweckmäßigen 

Cultur und Verfeinerung erhalten könne. Und das ist genug.“115  

Není proto překvapením, že se reformy zaměřily právě i fungování univerzity a 

zapříčinily jednu z urbanisticky nejvýraznějších změn – nutnost výstavby nové centrální 

univerzitní budovy. Právě i kombinace měnících se poměrů ve společnosti a politickém 

smýšlení dokonala de facto opětovné sjednocení univerzity - návrat čtyř fakult zpět do jedné 

budovy fyzicky i metaforicky a zmírnění respektive potlačení vlivu Jezuitů. Reformy však 

byly nutné i z finančních důvodů – respektive z důvodů ekonomických sporů mezi 

univerzitou a státem: „Eine Konstante des Verhältnisses zwischen Universität und Staat bzw. 

Gesellschaft ist die permanente Unterfinanzierung der Universitäten, dies zeigt sich gerade 

auch am Anfang des 18. Jahrhunderts.“116 Nutno však podotknout, že čím více se univerzita 

sjednocovala „doma“, tím více se vlivem nacionalismu i josefínských snah o 

centralizovanou moc státu uzavírala navenek (obdobně jako Karlova univerzita v Praze), což 

mělo mimo jiné za následek nižší mobilitu studentů i profesorů. Ostatně již sama jazyková 

bariéra způsobená postupným opuštěním středověké a ranně novověkého lingua franca – 

latiny – by se o tento vývoj byla jistě z velké části postarala sama. 

Pro takovou centrální budovu bylo potřeba najít vhodné místo – prozaicky se našlo 

právě na západní straně „Untern Jesuitersplatzls“ (dnešní dr. Ignaz-Seipel-Platz, což 

znamenalo jednak návaznost na původní středověké umístění univerzity, jednak 

bezprostřední a tedy ideální sousedství s kolejí, jezuitskou univerzitou a jejich kostelem. 

V neposlední řadě to také bylo důležité psychologicky – „světská“ univerzita se dostávala 

ve své honosnosti na úroveň jezuitské a dávala skrze vizuální stránku najevo svůj vzrůstající 

význam. Aula, jak se centrální budova univerzity nazývala, byla slavnostně otevřena 

v dubnu 1756. Původně měla sloužit jen právnické a lékařské fakultě, vzápětí se do ní ale 

                                                 

115 De Luca, Wegweiser, in: Stätten des Wissens, 57.  
116 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.88.  
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přestěhovala i teologie a filosofie a byla zde vybudovaná i astronomická věž. Ve spojení 

s lékařskou univerzitou je potřeba zmínit ještě jedno zajímavé rozšíření univerzity – vznikla 

botanická zahrada (původně primárně bylinná), pro kterou bylo zvoleno místo v 3. 

vídeňském okrsku – v dnešním širším centru města, v měřítku 18. století za vnitřními 

hradbami (dnešní Ring) – tedy stále téměř v docházkové vzdálenosti.  

 

Obr. 21 Vídeň před výstavbou Ringu117 

Mimo „reformu urbanistickou“ byla pro vztah univerzita-stát klíčová i reforma 

správně-ekonomická. Stát začal oproti předchozí době výrazněji zasahovat do vedení 

univerzity, reforma nastavila hierarchii vedení a především vznikl institut „státem 

oprávněného úředníka pro kontrolu“, který na univerzitě v podstatě působil jako státní 

vyslanec pro aplikaci nejrůznějších reforem.118 Nejdůležitějším terezínských reforem však 

bylo získat kontrolu nad majetkem univerzity. Ta byla od středověku financována především 

                                                 

117 “Wien_Stadtbefestigung_Degen_1809_Gugerell.jpg (JPEG Obrázek, 2832 × 2832 Bodů) - Měřítko 

(34%),” accessed August 24, 2018, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Wien_Stadtbefestigung_Degen_1809_Gugerell.jpg. 
118 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens. 90.  
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skrze dotace zemských knížat a na státu byla v podstatě nezávislé – co do nakládání 

s majetkem i přijímání studentů. To reforma úspěšně změnila a majetek univerzity se stal 

majetkem státním. Tyto reformy (které se neobešly bez výrazných protestů ze strany 

univerzity) a postupné potlačení vlivu Jezuitů znamenalo zařazení univerzitních témat do 

systému státní byrokracie a v podstatě absolutní státní opatrovnictví.119 

 Další velká – a ještě radikálnější – vlna reforem přišla s vládou Josefa II. Ten 

z nějakého, ne zcela jasného, důvodu usuzoval, že se na rakouských univerzitách studuje 

méně pilně, než na protestantských univerzitách v německé Říši a navrhnul řešení: 

přestěhovat univerzity z center velkých měst do klidnějších míst, aby nebyli studenti při 

studiu tolik rušeni ruchem velkoměsta.120 K tomu nedošlo. Zároveň zcela otevřeně 

vyjadřoval názor, že alfou a omegou, primárním smyslem univerzit, je vychovávat bytosti 

platné systému a cokoli ostatního, co tomuto účelu neslouží, postrádá veškerý význam: 

„Muss den jungen Leuten gelehrt werden, was sie nachher entweder sehr seltsam, oder gar 

nicht zum Besten des Staates gebrauchen oder anwenden können, da die wesentliche Studien 

in Universitäten für die Bildung der Staatsbeamten nur dienen. Nicht aber bloss zu Erziehung 

Gelehrter gewidmet sein müssen (…)“121 V době vlády Josefa II. byl zároveň určitým 

způsobem dokončen proces „uzavírání se vnějšímu světu“, protože byla za „univerzitní řeč“ 

nařízena pouze němčina – a nadále probíhal proces rozpadu do té doby běžného trojúhelníku 

panovník (stát)-univerzita-církev. Docházelo k silnějšímu potlačení vlivu církve a univerzita 

byla v podstatě čistě „světskou“, zároveň však byly vydány v roce 1781/82 Toleranční 

patenty, které umožňovaly studovat například i Židům, což znamenalo otevření se do té doby 

nepřístupným věcem. Klíčovým způsobem se tak v tomto období zhmotnila racionální 

orientace univerzitního vzdělání na porozumění vědě a vzdělání.  

 Zmíněné postoje Josefa II. vůči univerzitnímu vzdělání, tj. důraz na vědu a vzdělání 

iniciovaly z hlediska urbanistického pohledu na Vídeňskou univerzitu – stejně jako na její 

pražskou konkurentku – řadu změn. První novou budovou, kterou v rámci zamýšleného 

„josefínského komplexu“ nechal Josef II. vybudovat a která pak díky řadě donátorů prošla 

několika rozšířeními, byla všeobecná nemocnice (dnešní univerzitní kampus), ta byla městu 

předána k užívání v roce 1784. V těsné blízkosti všeobecné nemocnice byl vybudovaný 

                                                 

119 Sascha Ferz, Ewige Universitätsreform: Das Organisationsrecht der österreichischen Universitäten von 

den theresianischen Reformen bis zum UOG 1993, 1st ed. (Frankfurt am Main ; New York: Peter Lang 

GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2000), 128.  
120 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.92.  
121 Kink, Geschichte in Stätten des Wissens, 92  
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vojenský špitál a mezi těmito dvěma objekty vyrostla v letech 1783/84 Narrenturm, tedy 

v podstatě blázinec. Poslední stavbou z velkolepého plánu bylo Josephinum – Akademie 

vojenské chirurgie z roku 1785 (tím došlo k prvnímu rozdělení zdravotní a vojenské péče). 

Tyto stavby v podstatě zformovaly výstavný prostor, vlajkovou loď v péči o zdraví 

Vídeňanů a obyvatel Habsburské říše. Byly postaveny ve velmi velkorysém stylu nejlepšími 

architekty – což byla vizitka jak pro město, tak pro univerzitu, tak pro celý Habsburský stát. 

  

 

 

Obr. 22 Oblast „josefínského komplexu“ ve Vídni122 

 

Josefova velkorysá výstavba znamenala pro Vídeňskou univerzitu, respektive 

lékařskou fakultu řadu změn a nových možností. Vznik Všeobecné kliniky logicky inicioval 

vznik univerzitní/fakultní kliniky. Při založení měla univerzita pro výuku k dispozici pouze 

oddělení s 12 lůžky, posléze dostala dva operační sály a v roce 1870 vzniklo celkem 10 

                                                 

122“Altes Allgemeines Krankenhaus Wien,” Wikipedia, August 2, 2018, 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Altes_Allgemeines_Krankenhaus_Wien&oldid=179671975. 
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univerzitních klinik zaměřených na nejrůznější onemocnění.123 To znamenalo jednak více 

studentů, jednak profesionalizaci a možnou specializaci medicínských oborů na vídeňské 

univerzitě, potažmo vzhledem k významu univerzity i v celém Rakousku. Jak je patrné 

z plánku města s vyznačenou oblastí Všeobecné kliniky a dalších budov na obrázku výše, 

komplex se nacházel sice mimo centrum města, za hradbami jeho starobylého jádra, ale stále 

v docházkové vzdálenosti k nové budově univerzity z roku 1756, kde lékařská fakulta 

sídlila. Díky tomu se univerzita dostávala stále více do fyzické struktury města, ve kterém si 

budovala velmi pevnou a především viditelnou pozici. Druhý, a snad ještě silnější argument, 

který odpovídá nastavení mysli císaře Josefa II. a jeho citovaným úvahám o účelu univerzity 

ve městě, univerzita se skrze svou aktivní účast na klinice stávala transparentní a viditelnou 

pro širší vrstvy obyvatelstva, jednoduše řečeno bylo vidět, „k čemu ti studenti vlastně jsou“, 

a etablovala se tak i hlouběji do sociální struktury Vídně a do vnímání Vídeňanů. 

 Klíčovým rokem v této etapě „novověké univerzity“ byl pro Vídeňskou univerzitu 

revoluční rok 1848, kterému však předcházela řada událostí. Univerzita, především díky 

terezínským, ale i josefovským reformám,  jak bylo řečeno vrůstala do města jak fyzicky, 

tak psychologicky – jedním z významných ukazatelů tohoto vývoje byl i fakt, že ve staré 

aule univerzity sídlilo Akademické gymnázium (původní jezuitská škola), jehož studenti 

byli zapisování do univerzitních matričních listů stejně jako studenti jednotlivých fakult. 

Zároveň v univerzitních prostorách bydlel i sbor dvorních zpěváků.124 Univerzita byla 

prostorem nejen pro studium a nejen pro studenty a vyučující. Snad i tato otevřenost 

univerzity a poměrně hustá „zasíťovanost“ s ohledem na její sociální kontakty vyvolávala 

ve vládnoucí garnituře obavy, že by se neklidné emoce a touha po změně (liberálních 

hodnotách, antiklerikalismus a případné nebezpečné nacionální smýšlení) mohla z rozčilené 

Francie a Paříže přesunout do Vídně. Koneckonců, Vídeňská univerzita byla v mnohém 

inspirována právě pařížskou Sorbonnou… Císař František II. proto přistoupil k radikálním 

opatřením: byly zakázány Burschenschafty (studentské zbrojní spolky), univerzitní prostory 

byly hlídané, tisk podléhal cenzuře a profesoři byli nuceni k výuce dle předepsaných knih. 

V případě, že ve svých lekcích vyjadřovali liberální nebo národnostní přesvědčení, hrozil 

                                                 

123 “Allgemeines Krankenhaus – Wien Geschichte Wiki,” accessed August 24, 2018, 

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Allgemeines_Krankenhaus.allge 

 
124 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.124  
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jim zákaz výkonu povolání.125 Podobným způsobem byli hlídání a kontrolováni i studenti – 

například bylo zakázáno studovat v zahraničí.  

 Nicméně i přesto, že počet studentů univerzity stále stoupal a podmínky pro studium 

byly reálně stále horší (nezateplené budovy, horko a zápach v létě, málo místa, málo 

světla..), což bylo způsobeno především tím, že vzdělávací politika státu byla orientovaná 

na technické s praktické obory (tedy nejvýdělečnější), kvůli kterým byly zřizovány instituty, 

stala se univerzita místem setkávání a propojování lidí. V průběhu první poloviny 19. století 

se zde konala řada veřejných akcí od kulturních přes přednášky až po představování 

vynálezů. I to jistě přispělo k roli, kterou univerzita, respektive profesoři a studenti sehráli 

v revolučním roce 1848. Popsané represe se totiž s nástupem Metternichova režimu 

stupňovaly a tlak a nespokojenost na univerzitě taktéž. Nejen na základě tohoto tlaku se na 

univerzitě vytvořilo liberální křídlo ze studentů a profesorů, které požadovalo svobodu slova, 

reformy vzdělávacího systému a další pro absolutistický režim nepřijatelné myšlenky. Tento 

napjatý stav trval několik měsíců, univerzita byla během něj obsazena vojskem, stavěly se 

improvizované barikády v knihovně, mnoho lidí bylo zatčeno a popraveno.126 Na univerzitu 

měly tyto bouřlivé protesty tvrdý dopad. Všechny její budovy včetně Nové Auly byly 

obsazeny vojskem, Nová Aula byla předělána na kasárna. Sídla jednotlivých institutů, fakult 

a kateder byla rozprášena po celém městě: „Wo werden die Vorlesungen gehalten? Sage im 

Josefinum (Währingergasse), Theresianum (Wieden), Botanischer Garten (Rennweg), im 

Allgemeinen Krankenhause (Alservorstadt), im Universitätsgebäude und im Spital der 

Barmherzigen Schwestern (Gumpendorf) (…).“127 Jak píše Carl E. Schorske: „Císařská 

armáda zkrátka nemohla ani zapomenout, ani odpustit, jak se musela neslavně dát na ústup 

před ozbrojenou inteligencí. Po potlačení revoluce armáda obsadila starou univerzitu ve 

vnitřním městě a vynutila si rozptýlení jejích činností do budov roztroušených po vnějších 

okrscích.“128 Do této doby v centru města koncentrovaná univerzita byla najednou 

roztříštěná a nemohla udržovat komunitu tak suverénně, jak tomu bylo doposud.  

 

                                                 

125 Rüdiger and Universität Wien.124.  
126 Rüdiger and Universität Wien.134.  
127 Rüdiger and Universität Wien.135.  
128 Schorske, “Ringstraße, Její Kritici a Zdrod Moderního Urbanismu,” 54. 
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3.3 Stavební vývoj Universität Wien 1849-1945 

 

Události roku 1848 znamenaly pro univerzitu, že nemá hlavní sídlo (Nová Aula byla 

nechvalným symbolem revoluce a v žádném případě se nesměla dostat zpět do rukou 

univerzity), že nemá důvěru vládnoucí garnitury a že komunita, která byla utvořená, 

nefunguje nebo jen velmi omezeně. Před revolucí neměla univerzita mnoho prostor, 

centrální nestačily a měla nespokojené studenty. Po revoluci neměla centrální prostory 

žádné, fakulty a instituty měla roztříštěné po celém městě a předměstí a studenty měla ještě 

nespokojenější. Bylo evidentní, že pokud nechce Vídeň přicházet ve velkém o studenty a 

tedy budoucí plátce daní a mozky, je potřeba jednat. Nový ministr školství 

(Unterrichtsminister) Leo von Thun-Hohenstein se v rámci univerzitních reforem zasadil o 

to, aby došlo ke zlepšení univerzitní situace stran (nejen) výukových prostor. Prvním krokem 

bylo Wiedervereinigung aller Universitätsvorträge, což umožnilo právnické a filozofické 

fakultě pořádat své přednášky v městském konviktu. Nicméně až v roce 1854 padlo 

rozhodnutí, že bude mít univerzita novou centrální budovu – o lokaci rozhodovala mj. poloha 

Všeobecné nemocnice, ze které výrazně profitovala lékařská fakulta a tím pádem bylo 

záhodno, aby se hlavní budova Rudolfovy univerzity nacházela v těsné blízkosti (jediná 

stavba, kterou univerzita v období od roku 1848 do otevření nové centrální budovy v roce 

1884 získala byl institut chemie).129 Diskuse o jejím přesném umístění trvaly téměř 20 let. 

Různé varianty zpracovávali architekti Eduard van der Nüll, August von Sicardsburg a 

Heinrich Ferstel a všechny byly situovány do oblasti hradeb chránících vnitřní město, kde 

bylo dost prostoru pro stavbu nové budovy.  

Výrazná varianta byla například taková, že se univerzitní budovy (a další objekty) 

postaví ve středověkém stylu kolem Votivního kostela, pravého symbolu rakouské 

monarchie. To byl však návrh, který i přes četné návrhy v 60. letech nebyl realizován a po 

roce 1873 nastoupivší liberálně smýšlející garnitura považovala za přílišný návrat do 

gotických a také absolutistických časů minulých.130 Jinou variantou, také mnohokrát 

diskutovanou, byla možnost přestavby původní zbrojovky. Verze, která však nakonec 

vyhrála a byla realizována je ta, kterou můžeme ve Vídni vidět dnes a která určila podobu 

této části slavného vídeňského Ringu. Z diskusí vykrystalizovala podoba budovy 

                                                 

129 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.134. 
130 Barbara Sternthal, Ring Book Vienna’s Magnificent Boulevard: A Total Work of Art. 80.  
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v honosném a vskutku reprezentativním palácovém stylu italské renesance na vysoké 

podezdívce, bohatě zdobenou fasádou, velkorysým vnitřním dvorem a přepychovým 

schodištěm,  která se vzájemně doplňovala s vídeňskou radnicí, parlamentem a operou. Tyto 

čtyři budovy, tedy symboly vzdělanosti (univerzita, otevřena 1884), samosprávy (radnice, 

otevřena 1883), demokracie (parlament, otevřen 1883) a kultury (státní opera, otevřena 

1869), všechny honosné, reprezentativní a v prostoru silně dominující, zformovaly nejen 

oblast někdejších hradeb, ale především do této vlastně nové části města vnesly novou, 

velkolepou a otevřenou energii. Vídeň se tak díky tomu bulváru začala stávat moderním 

středoevropským městem počínajícího 19. století a Vídeňské univerzitě se vyplatilo její 

dlouhé čekání.  

Ještě před dokončením této klíčové stavby, jakéhosi univerzitního kampusu v jedné 

budově, kam se vzápětí po otevření přesunuly všechny čtyři fakulty, se univerzita začala 

rozrůstat spíše po menších částech, podle potřeb jednotlivých fakult, institutů a pracovišť. 

V blízkosti Všeobecné nemocnice vznikl například patologicko-anatomický institut, což 

bylo od dob Josefa II. první markantní rozšíření nemocničního komplexu (dokončen byl 

v roce 1859). Lékařská fakulta pokračovala v rozšiřování: v roce 1885 následoval institut 

anatomie, fyziky a fyziologie na území bývalé zbrojovky (kde byla zamýšlena i centrální 

budova) a v roce 1903 se k němu (i stavebně) připojil institut farmakologie. Následně byla 

v roce 1908 dokončena budova chemického a fyzikálního institutu ve Währinger Straße. 

Začátkem 20. století vznikla také řada nových klinik (viz mapka níže) a také hygienický a 

botanický institut. Stejně jako u ostatních budov, které univerzita stavěla, i v případě tohoto 

rozšiřování bylo uvažování přísně pragmatické: základním rozhodovacím prvkem byla 

vzdálenost k ostatním univerzitním budovám. Vzhledem k poloze botanické zahrady ve 3. 

okrsku tak sice nelze hovořit o plnohodnotné integraci v jediném ohnisku výstavby, 

důslednost ostatních realizací je ovšem i tak v tomto ohledu působivá. Budovy na pomezí 

Ringu, centrálního města a Alsergrundu se vesměs vzájemně nacházely když ne na dohled, 

tak maximálně několik minut chůze od sebe. 
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Obr. 23 Nerealizované plány nového areálu AKH131 

 

V období první a druhé světové války a v období meziválečném se Vídeňská 

univerzita nerozšiřovala – za války nebylo na podobné plány pomyšlení, a po válce sice k 

dramatickému propadu počtu studentů (na rozdíl od počtu obyvatel Vídně) nedochází, spíše 

stagnuje. Proto však nebylo třeba zásadního rozvoje, univerzita si vystačila s kapacitami, 

které měla, ostatně finanční možnosti rakouské první republiky by i tak velkým investicím 

patrně nepřály.132 Dílčí stavební úpravy probíhaly na centrální budově univerzity. Došlo 

k proměnám ve směru od reprezentativnosti k funkčnosti – zvětšovaly se seminární 

místnosti, pracovny, vzniklo i Auditorium maximum (velká posluchárna), proměnou prošel i 

arkádový dvůr a vnitřní ozdobná oblouková chodba. Zásadní rekonstrukcí však budova 

prošla až po druhé světové válce, během které jí zasáhlo celkem 26 spojeneckých bomb a 

měla zničené cca 2/3 střechy a 1/3 zdí. 

 

3.4 Stavební vývoj Universität Wien 1946-2000 

 

Vídeňská univerzita se ve druhé polovině 20. století vyvíjela obdobně jako většina 

univerzit v západní Evropě – od elitního vzdělávání k vzdělávání masovému a zhruba od 90. 

                                                 

131 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.250. 
132 http://geschichte.univie.ac.at/de/themen/entwicklung-der-studierendenfrequenz-im-19-und-20-jahrhundert  

http://geschichte.univie.ac.at/de/themen/entwicklung-der-studierendenfrequenz-im-19-und-20-jahrhundert
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let ke vzdělávání univerzálnímu. Nejprve však bylo nutné vzpamatovat se z druhé světové 

války (situace na univerzitě zrcadlila situaci v celém Rakousku; nikdo neprošel bez úhony). 

Většina budov v troskách byly budovy vystavěné koncem 19. a začátkem 20. století – 

obnova probíhala přibližně od druhé poloviny 50. let, obdobně s postupnou ekonomickou a 

hospodářskou konsolidací celého Rakouska. První novou stavbou se tak po válce (a vlastně 

po padesáti letech!) stala NIG Neue Institutsgebäude (1962), která se nachází v těsné 

blízkosti „paláce vědy“, tedy centrální budovy univerzity. Jak popisuje Elmar Schübl, 

univerzita stála před dvěma velkými výzvami: příprava a poskytnutí dostatečné stavební 

infrastruktury, která je ke vzdělávání studentů a práci profesorů nezbytná a zároveň proměna 

v masovou univerzitu, jak se ukázalo v enormním nárůstu studentů v 70. letech (v 

akademickém roce 1969/70 studovalo na univerzitě kolem 17 300 studentů, o deset let 

později již téměř 40 000, na přelomu století pak hluboko přes 70 000).133 Ve zkratce řečeno, 

za masový nárůst zájmu o studium na univerzitě mohl v Rakousku především ekonomický 

růst, s ním spojená dynamika ve společnosti a nová vzdělávací politika, která si vysloveně 

kladla za cíl dostat na univerzitu více studentů především z regionů.134  

Přibližně v polovině 60. let vyšlo najevo, že největší problém, se kterým se univerzita 

potýká, je nedostatek prostoru: „Dieses sprunghafte Ansteigen der Hörerzahlen, das einem 

erhöhten Bedarf von Staat und Wirtschaft an höchstqualifizierten Fachleuten enspricht, 

mußte die unzureichenden Einrichtungen unserer Hochschulen bis über die Grenze des 

Tragbaren belasten. Die Hörerzahl hat die Normalkapazität der österreichischen 

Hochschulen bei weitem überschritten. Es ist in erster Linie dem Idealismus und der 

Improvisationskunst der Professoren an den österreichischen Hochschulen zu danken, daß 

der mehrere Male zu befürchtende Zusammenbruch des Lehr- und forschungsbetriebs 

vermeiden werden konnte.“135 V roce 1972 spatřil světlo světa „Dlouhodobý rozvojový 

program pro výstavbu vysokých škol“, který si kladl mimo jiné za cíl právě tento nedostatek 

prostoru vyřešit. Systém financování této výstavby byl postavený na kooperaci univerzity se 

třemi ministerstvy (financí, průmyslu a vzdělávání), ale v podstatě nefungoval – nebyl 

dostatek finančních prostředků a celou situaci vyřešil až speciální dotační program v roce 

1987.136 V návaznosti na tuto zkušenost byla v roce 1992 založena BIG 

                                                 

133 http://geschichte.univie.ac.at/de/themen/entwicklung-der-studierendenfrequenz-im-19-und-20-jahrhundert  
134 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.283.  
135 Bildungsbericht 1965, vyd. Bundesministerium für Unterricht (Wien, 1965). 
136 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.288.  
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(Bundesimmobiliengesellschaft) a posléze byl v roce 2000 přijat zákon o výstavbě 

Bundesimmobiliengesetz, který zásadním způsobem upravoval a reformoval státní správu 

stavby a nemovitostí. Díky těmto změnám je dnes možné velmi rychle a výhodně stavět a 

získávat pro univerzitu nové budovy.137 Tyto a další výrazné změny v zákonodárství a 

financování univerzit potvrzují enormní zájem státu na prosperitě a smysluplném fungování 

vysokého školství v Rakousku.  

U příležitosti 600. výročí založení univerzity v roce 1965 vydalo ministerstvo vzdělávání 

brožuru „Wien und seine Universität“, kde informovalo o dalších krocích a plánech stran 

výstavby nových budov. Zajímavé mimo jiné je, že se uvažovalo o přesunutí celé univerzity 

na periferii města – a výstavbu celouniverzitního kampusu, což však nakonec nebylo 

zrealizováno, protože se všichni aktéři shodli na tom, že „die traditionsreichste Universität 

Österreichs auch weiterhin in zentraler Lage das kulturelle Leben der Bundeshauptstadt 

mitgestalten soll (…)“138 Vznikla tak strategie „ne-kampusové univerzity ve městě“ – v roce 

2014 bylo 44 z celkem 66 univerzitních adres lokalizováno v centru města. Mezi ty 

architektonicky nejvýraznější patří bezpochyby modernistická budova Juridicum , která patří 

právnické fakultě (9. okrsek, dokončena 1984) Největší univerzitní lokace mimo centrum 

(hvězdárna v 18. okrsku a botanická zahrada ve 3. okrsku) byly postupně ještě doplněny o 

sportovní centrum v 15. okrsku, vídeňské Biocentrum v 17. okrsku a univerzitní centrum 

(UZA) v 9. okrsku (sídlo přírodovědeckých institutů a hospodářské univerzity).  

 Mimo vyjmenované univerzitní objekty je třeba věnovat se zde podrobněji velmi 

specifickému prostoru, který je v současné době také ve vlastnictví univerzity – Stará 

všeobecná nemocnice (Altes Algemeines Krankenhaus, AKH), o které zde již byla několikrát 

řeč. V prostorách vystavěných pro všeobecnou nemocnici na popud Josefa II. v druhé 

polovině 18. století sídlila nemocnice (a také Universitätsklinik) až do roku 1994, kdy se 

přestěhovala do nové budovy. Prostory patřily z poloviny městu Vídeň, z poloviny spolkové 

zemi Vídeň, kteří je dohromady spravovali a po odchodu nemocnice vyvstala otázka, co 

s areálem o rozloze 96 000 m² dělat dál – přibližně od poloviny 60. let přemýšlela univerzita 

nad tím, že by s tímto prostorem hospodařila právě ona. V polovině 80. let skončil projekt 

„Neues AKH“139 a diskuse na téma „co s objektem“ vstoupila do rozhodující fáze. V roce 

                                                 

137 ADVOKAT Unternehmensberatung, “Bundesimmobiliengesetz (BImmoG) - JUSLINE Österreich,” 

accessed August 24, 2018, https://www.jusline.at/gesetz/bimmog. 

 
138 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens.288. 
139 Neue AKH je název projektu (Nová Všeobecná nemocnice) 
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1987 iniciovala SPÖ soutěž o nejlepší návrh, který vyhrála občanská iniciativa zastávající 

názor, že uprostřed objektu má být maximum zeleně – studie, kterou si v tu samou dobu 

nechala na objekt nemocnice vypracovat univerzita se s tímto návrhem „zahradního města 

ve městě“ plně překrýval.140 Vzápětí přišlo ministerstvo pro vědu s návrhem věnovat celý 

areál právě univerzitě, mj. s ohledem na finanční krizi poloviny 80. let, kvůli které nemohla 

univerzita zrealizovat řadu svých stavebních plánů. Darovací smlouva byla podepsána 7. 

prosince 1988, jedinou podmínkou ze strany města bylo, aby byl prostor částečně otevřen 

veřejnosti. Univerzita tak snad až zázračným způsobem získala kampus v centru města. 

Přestěhovala se tam řada institutů, po postupné sanaci, rekonstrukci a architektonických 

úpravách se z bývalé nemocnice stal kulturní prostor setkávání generací, rezidentů i 

návštěvníků města, studentů i náhodných kolemjdoucích. Sídlí zde nejen řada akademických 

institutů, ale rozlehlé prostory hostí také odpočinkové a neformální aktivity mj. i univerzitní 

pivovar. Nejen díky tomu, ale z velké části díky tomu plní Vídeňská univerzita své cíle a 

vize, které se k ní během staletí existence v centru velkoměsta navázaly. Vzdělávat, 

propojovat a být součástí města a jeho života, které je zároveň součástí univerzity. 

 

3.5 Stavební vývoj Universität Wien 2000-2017 a rozvojové záměry po 

roce 2017 

V období po roce 2000 pokračovala univerzita v rozrůstání se a budování dalších 

prostor – nárůst studentů (a vznik nových vědních a studijních oborů) sice již není tak silný, 

nicméně  stále je potřeba rozšiřovat kapacity. A je to úkol nesnadný, protože má několik 

podmínek: „Der Planer muss das Unmögliche möglich machen: Verlangt wird ein 

architektonisch qualitätsvolles Gebäude, das im innerstädtischen Bereich städtebauliche 

Akzente setzt, das alle Nutzeranorderungen erfüllt und gleichzeitig sparsam errichtet werden 

kann.“141 Videňská univerzita si zároveň dle svých rozvojových plánů klade za cíl vytvářet 

atraktivní Lebensraum Universität Wien, který znamená synergii mezi všemi zúčastněnými 

a především umožnění snadné komunikace napříč vědními a výzkumnými obory univerzity 

– sem spadá i snaha zůstávat s budovami a nově vznikajícími prostory co nejblíže ostatním 

budovám a pracovištím, které se nachází z dnešního měřítka v podstatě přímo v centru 

                                                 

140 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens., 303 
141 Rüdiger and Universität Wien.329.  
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města. Klíčovou myšlenkou však je, že ať se jedná o jakoukoli budovu, tak slouží lidem, 

nikoli lidé jí.142  

 Co se týče konkrétních zrealizovaných projektů od roku 2000 do současnosti, velmi 

výrazným počinem je univerzitní prostor na Oskar-Morgenstern-Platz, kde od roku 2007 

sídlí matematická a hospodářská fakulta. Přímo v původní zástavbě v 9. vídeňském okrsku 

(kde se koncentruje výrazné množství univerzitních budov), vznikla přestavbou designově i 

záměrově moderní budova o 30 000 m², zcela odpovídající potřebám studentů i personálu 

jak po stránkách kapacitních (až 7 500 studentů), tak co do vybavenosti (má vlastní 

knihovnu, menzu a řadu seminárních a studijních místností). Druhou klíčovou stavbou 

poslední dekády je nová budova pro instituty publicistiky a informatiky, která sídlí taktéž 

v 9. vídeňském okrsku na Währinger Straße. Je to další příklad úspěšné revitalizace 

nevyhovující budovy pro potřeby univerzity. Má 11 000 m², částečně zelený vnitřní dvůr, 

který je určený především k odpočinku a relaxaci – také disponuje velkou knihovnou, která 

pojme až 30 000 knih. 

 

Obr. 24 Současný stav univerzitních nemovitostí - klíčové je soustředění velkého množství 

kapacit v centrální oblasti v 9. okrsku143 

                                                 

142 Entwicklungsplan Uni Wien 2025, s. 70  
143 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens, 334–335. 
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 Tak jako univerzita začala nové století, pokračuje i dále. Trend je stále stejný, jen se 

klade větší důraz na udržitelnost, ekologii a co nejnižší náklady. To obnáší nutnou synergii 

se státem, městem i soukromými hráči. Univerzita si velmi dobře uvědomuje, že aby mohla 

dále růst v centru města, což ji zcela nepochybně činí atraktivní, je potřeba především 

komunikovat a velmi pečlivě dbát na image ve smyslu „nejen my potřebujeme město, ale 

především město potřebuje nás“. Zároveň je jak v interní komunikaci, tak i navenek 

propagována centrální myšlenka jednoznačně profilovat univerzitu jako 

Innenstadtuniversität. Z těch nejaktuálnějších konkrétních projektů, které jsou spíše lokální 

a ne až tak výrazné jako byly projekty minulé, lze jmenovat stěhování nového 

přírodovědeckého centra do 3. okrsku, který je tradičním bilogických minikampusem, 

stavební úpravy „Hauses der Religion“ v Schenkenstraße nebo přístavba v jedné 

z univerzitních budov ve Währinger Straße, kvůli nedostatku prostoru pro instituty chemie 

a fyziky. Z dostupných dokumentů (Rozvojové plány vydávané univerzitou, poslední 

z letošního roku dosahuje až do roku 2025, tj. jde o střednědobý výhled) jasně vyplývá záměr 

univerzity zůstat nadále zmíněnou Innenstadtuniversität (budovy vlastní a především nově 

získává až na výjimky výhradně v okrscích 1, 3 a 9, tedy na poměrně jasně definovaném 

areálu v centru města). Zároveň sama sebe vnímá jako výrazného hráče, jehož aktivita, 

flexibilita a schopnost rychlé reakce je naprosto nezbytná, pokud chce dosahovat svých 

záměrů (tj. zajišťovat maximálně vhodné podmínky pro studium a výzkum a tím se držet na 

špičce žebříčku světových univerzit): „Vor dem Hintergrund der rasanten 

wissenschaftlichen Entwicklung und der dynamischen Veränderung der 

Rahmenbedingungen erfordert das sowohl eine rechtzeitige Vorbereitung und proaktives 

Agieren, als auch ausreichend Flexibilität für kurzfristiges Reagieren und Ergreifen von 

Möglichkeiten.“144 Lze tedy bez nadsázky říci, že nároky, které na sebe sama univerzita 

klade, tedy obstát v rychlém světě urbanistického rozvoje a businessu, ve kterém se točí 

velké finanční sumy, ji nutně vedou k otevřenosti, nízkému stupni rigidity a minimalizaci 

byrokracie. Zda a v jaké míře se tyto proklamace skutečně v podstatné míře převádějí do 

praxe, je pochopitelně otázkou. Nicméně z výše popsaného rozvoje univerzity v posledních 

letech, ba dokonce již téměř tří desetiletí je již na první pohled patrná poměrně úspěšná snaha 

o jejich věrné naplnění. 

                                                 

144“Entwicklungsplan Universitäti Wien 2015,” n.d., 

https://www.univie.ac.at/rektorenteam/ug2002/entwicklung.pdf.. 69. 
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Obr. 25 Vídeňské okrsky, obdoba pražských obdvodů, resp. městských částí145 

 

4. Analytická část: urbanistická teorie a praxe univerzit ve srovnání 

 

4.1 Základní údaje ve srovnání 

Výběr Prahy a Vídně pro srovnání příběhů jejich univerzit není náhodné. Obě patří 

k nejstarším středoevropským univerzitním městům a jako takové si od samého počátku si 

navzájem byly konkurencí. Od 14. století až do dneška hrály obě univerzity většinou 

podobnou ligu jak velikostí, tak významem, i když se pochopitelně našla období úpadku i 

bouřlivého rozvoje, která se nutně vzájemně nepřekrývala. Důležitým faktorem pro výběr je 

skutečnost dlouhé společné existence v rámci Habsburské říše – rámcové podmínky měly 

díky tomu obě univerzity po dlouhá čtyři staletí podobné až totožné. Z urbanistického 

hlediska důležité faktory jako velikost komparovaných měst, jejich struktura, charakter 

zástavby rostlého historického města a její prostorové uspořádání ani vývoj zmíněných 

veličin v čase nikdy nepřekročily kritickou míru odlišnosti, která by znamenala úplnou 

relativizaci argumentů z komparace plynoucích vztahu mezi univerzitou a městem. 

Současná Praha a Vídeň jsou tak dynamicky se rozvíjející a prosperující metropole ve středu 

Evropy, hlavní města menších evropských zemí, vycházející z velmi podobných 

                                                 

145 “Wiener Gemeindebezirke,” Wikipedia, July 8, 2018, 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiener_Gemeindebezirke&oldid=178972562. 
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historických kořenů. Ilustrativní srovnání vybraných kvantitativních parametrů v tabulce 

níže. 

Město Počet 

obyvatel 

města 

(mil.) 

Počet 

obyvatel 

metropolitní 

oblasti (mil.) 

Počet 

studentů 

VŠ 

Počet 

studentů 

sledované 

univerzity 

Podíl 

studentů 

/obyvatel 

města 

Počet 

studentů 

/obyvatel 

metropolitní 

oblasti 

Praha 1,3 2,0 130.000 50.000 10 % 6,5 % 

Vídeň 1,9 2.8 190.000 90.000 10 % 6,8 % 

Obr. 26 Základní demografické údaje a počty VŠ studentů v roce 2016146 

  

Tento text pracuje mj. s metaforou o „dvou sestrách, které se nedávno vydaly 

odlišnou cestou“. Stavební vývoj úzce souvisí s potřebami univerzity v oblasti prostorových 

nároků. Ty vedle rozvoje nových a náročnějších vědeckých disciplín vždy určoval zejména 

počet studentů univerzity. V tomto ohledu skutečně obě univerzity byly zhruba rovnými 

partnerkami až do přelomu 60. a 70. let, kdy právě odlišný vývoj pražské univerzity 

v kontextu existence v rámci východního bloku znamenal zakonzervování jejich počtů 

kolem 20 000 zatímco rakouský sociální stát zavedl v době bezprecedentní prosperity a 

nastupující éry vzdělanostní ekonomiky volný přístup na vysoké školy. Jeho následkem byl 

okamžitý raketový růst počtu posluchačů, převyšující tak na konci éry socialismu pražskou 

univerzitu více než trojnásobně, náskok, který dodnes pražská univerzita zcela nesmazala. 

Měřeno počtem obyvatel je Praha nicméně zhruba o třetinu menší město a studentský živel 

je tak vlastně zastoupen co do poměru k celkové populaci v totožné míře. 

                                                 

146 Zdroje: IPR Praha, “Demografie, Bydlení a Veřejná Vybavenost v Praze,” accessed November 29, 2017, 

http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/Demografie/8_Vysoke_skoly_2015-06-29_final.pdf., 

výpočty autora. 
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Obr. 27 Vývoj počtu studujících vídeňské univerzity v letech 1848-2013 přirozeně 

koresponduje s obdobími jejího rozvoje či naopak stagnace147 

4.2 Univerzita a město: prostorové vztahy napříč věky 

Obě univerzity spatřily světlo světa za velmi podobných podmínek a ve velmi 

podobné době. Obě byly inspirovány stavebním typem pařížské Sorbonny – městské 

univerzity tvořené kolejemi, bursami a dalšími objekty, nacházejícími se uvnitř městských 

hradeb a tvořícím jedno, často i více krystalizačních center – tzv. latinských čtvrtí. Jejich 

důležitou součást tvořil také zpravidla alespoň jeden kostel – místo setkávání, společné 

modlitby a komunitního života. Středověké koleje tvořily jakousi páteř univerzitní 

infrastruktury a představovaly na svou dobu většinou rozlehlé areály klášterního typu, 

poskytující prostory od ceremoniálních, přes běžné výukové až po ubytování, které dokonce 

bylo studenty využíváno povinně.148 Jako komunita tak univerzita žila na jednu stranu 

poměrně uzavřeně, neboť byla uzpůsobena k všestrannému zabezpečení členů akademie a 

jejich denní režim zároveň byl různě omezován. I tak ovšem působení univerzity ve městě 

bylo nepřehlédnutelné, vliv elitní instituce na ekonomiku i život ve městě byl 

                                                 

147 Posch, “Graf.” http://geschichte.univie.ac.at/de/bilder/grafik-ordentliche-studierende-der-universitat-wien-

1848-bis-2015  
148 Rüdiger and Universität Wien, Stätten des Wissens, 31. 

http://geschichte.univie.ac.at/de/bilder/grafik-ordentliche-studierende-der-universitat-wien-1848-bis-2015
http://geschichte.univie.ac.at/de/bilder/grafik-ordentliche-studierende-der-universitat-wien-1848-bis-2015
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nezanedbatelný. Univerzita nebyla vždy vnímána jen pozitivně – například vídeňské 

měšťanstvo rozhodně neuvítalo plány Rudolfa IV. přetvořit část tehdejší Vídně v čistě 

univerzitní čtvrť. Naopak v Praze, kde z počátku byly tendence podobné, však měšťané 

poměrně brzy odhalili ekonomický potenciál přítomnosti univerzity a patřičně jej využívali. 

Měřítko tehdejší Prahy i Vídně umožňovalo i přes ne vždy zcela kompaktní kompozici 

zachovat snadnou vzájemnou pěší dostupnost jednotlivých kolejí i dalších budov, což velmi 

přispívalo k udržování společné identity. Pražská univerzita byla nicméně vždy o něco méně 

důsledná pokud se jednalo o minimalizaci vzdáleností mezi jejími budovami – již za 

Karlových časů byly některé koleje přeci jen poněkud izolovanější, než tomu bylo ve Vídni. 

Zároveň byly obě univerzity prorostlé okolním městem a zmíněné interakce s prostředím tak 

bezesporu byly velmi četné. 

Ani jedna z obou univerzit neutvořila během středověku ani novověku stoprocentně 

plánovitou urbanistickou formu ve struktuře města, spíše se jednalo dynamickou směsici 

různě ucelených a různě koncentrovaných více či méně ucelených areálů či solitérních 

objektů. Univerzita Karlova v prvních letech po svém založení připomínala nejstarší 

evropské univerzity svým korporativním uspořádáním bez vlastních nemovitostí. Teprve 

roku 1366 přiměla nová konkurence vídeňské a krakovské univerzity panovníka obdařit 

univerzitu vlastním majetkem – první kolejí a v 80. letech 14. století dokonce 

reprezentativním palácem Rotlevů na přední pražské adrese – dnešním Karolinem. V období 

rozkvětu univerzity před husitskými válkami následovala ještě řada kolejí a univerzita se tak 

rozkročila do tří ohnisek v rámci Starého Města pražského. 
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Obr. 28 Karlova univerzita před rokem 1366 nedisponovala vlastními budovami, výuka i 

univerzitní život se musel spokojit po vzoru nejstarších univerzit nejprve s činností 

v soukromých domech a bytech jednotlivých mistrů 149 

 

 Situace vídeňské univerzity se zpočátku zdála jako velmi dobrá, když pro ni její 

zakladatel Rudolf IV. zamýšlel hned po založení zřídit celou univerzitní čtvrť přezdívanou 

„Pfaffenstadt“. Jeho náhlé úmrtí pouhé čtyři měsíce po jejím vzniku však tento plán zhatilo, 

vídeňští měsťané o ni nikterak nestáli a vznik uceleného „kampusu“ tak byl odložen o 

dlouhých pět století. Univerzita se tak musela spokojit nejprve stejně jako její pražský 

protějšek s vyučováním v bytech profesorů a jiných provizorních podmínkách, první kolej 

vznikla jako tzv. Vévodská kolej až roku 1384. 

 

 

Obr. 29 V Praze od 60. a Vídni od 80. let 14. století se začala rozvíjet struktura univerzitních 

kolejí, koncentrovaná buď v jedné (Vídeň) nebo více lokalitách (Praha)150 

                                                 

149 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt, 32. 
150 Kruschwitz and Wachten, 32. 
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 Sice jen dočasný, ale o to delší rozchod cest obou univerzit přinesl jednak exodus 

„nečeských“ univerzitních národů z pražské univerzity po vydání Dekretu kutnohorského a 

o něco pozdější přilnutí univerzity k v Evropě izolovanému kališnictví. Zatímco vídeňská 

univerzita vzkvétala a rozšiřovala po celé 15. a zejména 16. století počet svých kolejí i 

ostatních budov, pražská univerzita se scvrkla do podoby jednofakultní univerzity bez 

vyšších fakult mimo artistickou a většinu dříve získaných kolejí a dalších objektů vůbec pro 

vlastní činnost nevyužívala. Nutno ovšem podotknout, že z hlediska urbanistického se tak 

vlastně jednalo naopak o sblížení, protože pražská univerzita tak byla soustředěna více okolo 

Karolina. Situace se změnila s příchodem Habsburky protěžovaného jezuitského řádu a 

založení jezuitské koleje v Klementinu a následujícími událostmi kolem „Bíle hory“. 

Kališnická univerzita ztratila svou dřívější suverenitu i konfesi a byla spojena s jezuitským 

učením. V tomto období ovšem zároveň byly obnoveny všechny fakulty a pražská univerzita 

(nyní již Karlo-Ferdinandova) tak opět nabyla charakteru plnohodnotného čtyřfakultního 

vysokého učení. Sjednocení univerzity s jezuitským řádem proběhl téměř souběžně také ve 

Vídni a pro stavební substanci obou univerzit měl podobně významný efekt. Praze se na 

dlouhou dobu ustálilo duo v barokním duchu velkolepě přestavěného Klementina a poněkud 

zanedbanějšího Karolina, přičemž k definitivnímu sestěhování nikdy nedošlo. Ve Vídni také 

došlo k významné výstavbě – ovšem na rozdíl od Prahy byla přestavěna celá oblast staré 

univerzity ve Stubenviertelu a univerzita tak zůstala v jediné lokaci fungující jako určitá 

obdoba dnešních kampusů. 
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Obr. 30 Více komplexů budov (dvě) v jedné čtvrti – na Starém Městě využívala Karlo-

Ferdinandova univerzita od začlenění Klementinské koleje do univerzitního svazku až do 

konce 18. století151 

 

 

Obr. 31 Vídeňská univerzita byla ve stejném období stavebně velmi příbuzná pražskému 

Klementinu, nicméně bez dalších prostorově oddělených areálů152 

 

 Popsaná dislokace obou univerzit vydržela v základních rysech stejná více než jedno 

století až do konce 18. století. Osvícenské reformy Josefa II. Tehdy přinesly jak Vídni, tak 

Praze výstavbu všeobecných nemocnic, pro které již bylo nezbytné hledat prostorné 

pozemky mimo hustou zástavbu center obou měst. Poprvé a prakticky zároveň se tak obě 

univerzity rozkročily mimo nejužší městské jádro do poměrně okrajové lokality. V obou 

                                                 

151 Kruschwitz and Wachten, 36. 
152 Kruschwitz and Wachten, 36. 
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případech také toto rozšíření představovalo základ druhého krystalizačního jádra pozdější 

univerzitní i nemocniční výstavby. 

 Devatenácté století přineslo příchod docela nové éry jak pro obě města, tak pro jejich 

hlavní univerzity. Po jeho z hlediska výstavby relativně klidné první polovině se především 

ve Vídni při revolučních bouřích roku 1848 v plné míře projevila síla univerzitní komunity, 

když se akademická legie byla schopna zmobilizovat do té míry, že ve jménu liberálních 

představ o uspořádání společnosti vyhnala z ulic města samotnou císařskou armádu. Reakce 

na sebe nenechala dlouho čekat: univerzita byla na nátlak armády na dlouhá dvě desetiletí 

vyhnána ze svého sídla v centru města do vzdálených a roztříštěných poloh na předměstích. 

V Praze tomu tak nebylo, nicméně se na tomto místě nabízí velmi klíčová paralela mezi 

snahou bachovského absolutistického režimu oslabit roli univerzity jednak jejím odsunutím 

z důstojné adresy na očích veřejnosti v centru a jejím naprosté decentralizaci na straně jedné 

a na straně druhé v podstatě velmi podobné situaci Univerzity Karlovy v kontextu dnešní 

Prahy. Můžeme namítnout, že univerzita v centru přítomna je, nicméně neustále 

prohlubovaný trend jejího rozvoje v navíc značně nesystémově vybíraných lokalitách 

vzdálených od sebe mnoho kilometrů je skutečně zásadní výzvou pro vznik a existenci 

jakýchkoliv vzájemných kontaktů takto rozestěhovaných součástí i jejich studentů i 

zaměstnanců. Kontaktů formálních, studijních, pracovních, přesahujících obory či hranice 

jednotlivých kateder, institutů, fakult či dokonce univerzity (decentralizace) a vnějšího světa 

výzkumu, vědy, inovací, reálné ekonomiky, společnosti, městského života bohatého na 

podněty tolik důležité pro mladé lidi… (periferní poloha). 

 Řešení provizorní situace vídeňské univerzity bylo dlouho diskutováno, v kontextu 

výstavby Ringstraße bylo v různých podobách uvažováno o výstavbě jedné, centrální 

budovy, která by pojala snad mimo medicíny kompletní univerzitní provoz. Realizace 

velkolepého univerzitního Palast am Ring ve společné kompozici s radnicí, parlamentem a 

divadlem z roku 1884 byla vnímána jako vítězství moderního racionálního a liberálního 

pohledu na svět. V Praze naproti tomu ve stejné době došlo následkem letitých 

národnostních a jazykových sporů k rozdělení starobylé univerzity na německou a českou 

část. Na jeden centrální objekt tak nejenže nemohlo být pomyšlení, vždyť i o samotné 

Karolinum se sváděly nekonečné tahanice, ale pravděpodobně ani prostředky. Německá i 

česká univerzita (česká výrazněji) se ocitly v období nedostatku prostor. Ten byl ne příliš 

koncepčně řešen od 80. let nejprve výstavbou v okolí Všeobecné nemocnice. Od 90. let také 

na nově získaním Albertově, kde až do 20. let postupně a o něco koncepčněji rostly 
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jednotlivé nové budovy obou univerzit. Již před válkou vznikla v rámci asanace židovského 

města příležitost k výstavbě reprezentačního nábřeží, protějšku vídeňské Ringstraße, kde si 

obě univerzity pojistily několik lukrativních pozemků, mj. s úmyslem výstavby centrálních 

budov obou rektorátů. Budovy zde částečně vznikly již jen pro českou univerzitu ve 20. 

letech 20. století a vytvořily z moderních lokalit nejreprezentativnější stavební celek. 

Zároveň tím byla petrifikována dvoupólovost univerzity: Staré Město a jeho nábřeží patřilo 

humanitním oborům, jih Nového Města medicíně a nově se rozvíjejícím přírodním vědám. 

Obě dnes již tradiční lokality jsou od sebe vzdáleny od 1,5 km (Karolinum-Všeobecná 

nemocnice) po zhruba 2,5 km (Právnická fakulta-Albertov). Příchod velké hospodářské 

krize nicméně rázně ukončil tuto čtyři dekády trvající expanzi a ani na Starém městě ani na 

Albertově (o jiných rozšafných pražských vizích ani nemluvě153) 

 

Jak v Praze, tak ve Vídni se stavební ruch z výstavby nových budov znovu ozval až 

v 60. letech. V Praze nejprve masivní výstavba kolejí na Petřinách a v Břevnově vytvořila 

další, již čtvrté ohnisko výstavby, následovala výstavba první části motolské nemocnice s 

částečným zázemím pro mediky. Od šedesátých let začala ve Vídni postupně výstavba nové 

všeobecné nemocnice (viz mapa níže), na rozdíl od Prahy však opět pro Vídeň typicky 

v blízkosti té původní. Dokončena byla stejně jako Motolská nemocnice v 90. letech. V roce 

1962 vznikla také první vídeňská univerzitní stavba – Neues Institutgebäude umístěná mezi 

hlavní budovou a starou nemocnicí. I všechny ostatní stavby 80. a 90. let – zejména 

výjimečný počin transformace a dostavby Altes allgemeines Krankenhaus se nacházely do 

maximálně 1 km od hlavní budovy na Ringu. 

 

                                                 

153 Obsáhle se hned několika souborům pražských urbanistických představ zejména této na ně tolik bohaté 

éry věnuje v nové knize architektka Klára Brůhová. Mezi tématy monografie nechybí například vize pro 

pražskou Letnou nebo již zmíněné nábřeží severně Karlova mostu. Klára Brůhová, Pražské Vize: Fantastické 

Stavby, Které Nikdy Nevznikly, Vydání první (Praha: Paseka, 2018). 
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Obr. 32 Nová a stará všeobecná nemocnice se ve Vídni nacházejí v těsném sousedství – 

nemocnice tak neztratila výhodu poměrně centrální polohy a univerzita získala velkorysý 

kampus nedaleko srdce metropole154 

 

 

Obr. 33 Areály Universität Wien v letech 1900 a 2008155 

 

                                                 

154 “Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien,” Wikipedia, July 23, 2018, 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Allgemeines_Krankenhaus_der_Stadt_Wien&oldid=180258137. 
155 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt, 67. 
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 Právě v období od 60. let tak můžeme vidět klíčové období, v němž cesty obou 

univerzitních „sester“ z urbanistického pohledu radikálně rozcházejí. Pokud vídeňská 

univerzita byla tradičně umístěna v jedné koncentrované oblasti, byla ta pražská 

komponována vždy o něco volněji. Historicky měla zpravidla dvě až tři jádra, nicméně 

nejprve vždy na malé ploše Starého Města. S příchodem moderní éry přibyl slovy Claudie 

Kruschwitz Auslagerungsgebiet (nová rozvojová plocha) u Karlova náměstí a následně na 

Albertově. Totéž se stalo ve Vídni s výstavbou AKH. I pražské nábřeží z 20. let 20. století 

nebylo krokem do prázdna, ale spíše přirozeným rozšířením staroměstského areálu, vlastně 

určitý reprezentační protějšek vídeňské Hauptgebäude. Právě od 60. let a definitivně s novou 

výstavbou v Troji od 70. let se však univerzita rozkročila do přinejmenším pěti větších od 

centra města i zbytku univerzity izolovaných ohnisek. Nárůst vzdáleností je ohromující: 

místo dvou pěšky prostupných areálů o ploše do 1 km2 vzdálených okolo 2 km vzdušnou 

čarou tři nové vzdálené od Karolina 3,8 km (Troja), 5,2 km (Petřiny) a 5,9 km (Motol). 

Mezitím postavená NIG se nachází sotva 200m od hlavní budovy, Juridicum 350m a roku 

1999 otevřený kampus ve staré nemocnici zhruba 600-700m daleko. To vše v podmínkách 

hustě urbanizovaného centra rakouské metropole. 

 Druhá fáze rozchodu obou univerzit se nachází v již zmíněných 90. letech. 

Universität Wien si v této době postupně buduje jak image, tak i skutečnou základnu pro 

ukotvení své vnitroměstskosti. Neznamená to, že by nevyužívala řadu periferněji položených 

areálů, ale všechny jsou součástí širšího centra metropole a především platí, že nehrají 

centrální roli v běžné výuce desetitisíců zejména pregraduálních studentů. Těm je určen 

zejména Universitätsviertel, jakýsi multipolární kampus rozpuštěný ve městě na ploše, 

kterou by propagátor tzv. nového urbanismu Jan Gehl označil za areál vhodný pro život 

jedné komunity – nepřesahuje plochu 1km2 a je tedy průchozí během deseti až patnácti minut 

chůze.156 

 Praha a s ní i Univerzita Karlova se naopak na počátku 90. let vydává vstříc docela 

novým výzvám v opět svobodné společnosti. Není zcela překvapivé, že politické preference 

jak Pražanů, tak Čechů se na významnou část devadesátých let vychylují napravo od středu. 

Zcela na druhou stranu, než kam se řadí (donedávna) tradičně „Rudá Vídeň“. Generační 

touha po demontáži starého, v jistém smyslu přeregulovaného, státem, řízeným navíc 

jedinou stranou, zcela dominovaného systému je nejen evidentní, ale i pochopitelná. Trochu 

                                                 

156 Z obsáhlého Gehlova díla například srovnej: Gehl, Cities for People; Gehl, Města pro lidi; Gehl and 

Gemzøe, Nové městské prostory; Gehl, Svarre, and Steenhard, How to Study Public Life. 
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nadneseně řečeno má nyní v očích mnohých neviditelná ruka trhu řídit cokoliv jen bude 

možné. Veřejné instituce sice získávají novou demokratickou legitimitu, ale ne vždy tak 

bohatou a schopnou realizovat alespoň z části plánovité vize, jaké dovedla materializovat 

První republika a před ní i stará Monarchie. Transformační období tak – poněkud v duchu 

doby – po dlouhých téměř třicet let generuje jen velmi omezený počet veřejných budov, 

univerzitní nevyjímaje o nových, promyšleně naplánovaných městských čtvrtích ani 

nemluvě. Univerzita v Praze za vesměs výhodných podmínek, leč poněkud kvapně získala 

řadu budov či celých areálů, postavených za minulého režimu. Ty do značné míry sice 

odpovídají svému účelu, respektive není přílišným problémem je k němu transformovat, 

nicméně se shodou okolností staly pro svou polohu symbolem druhého a definitivního exodu 

univerzity z jejích tradičních lokalit. Několik příkladů za všechny: vzdušná vzdálenost sídla 

FTVS od Karolina 6,3 km, sídlo HTF na Budějovické 4,7 km, KTF v Dejvicích 3km, areál 

tří fakult v Jinonicích 5,3 km, rozlehlý areál kolejí Hostivař a nedalekého sportovního areálu, 

kde zároveň byla vážně zvažována výstavba kampusu pro PedF dokonce „extrémních“ 9,7 

km. Cestovní doby „od domu k domu“, potřebné pro například pro cestu mezi jednotlivými 

fakultami, či hůře mezi jednotlivými součástmi fakult (FHS, FSV, MFF a další) s využitím 

MHD se do těchto lokalit pohybují z centra v řádech desítek minut, zpravidla mezi 20 a 50 

(sic!) minutami jedním směrem. Důsledky takové dislokace pro i ve strategických 

dokumentech samotné univerzity propagované cíle jako je podpora akademické komunity, 

realizování třetí role – angažovanost a otevřenost vůči společnosti a především pro potenciál 

mezioborového studia a spolupráce a efektivní sdílení kapacit napříč univerzitou jsou 

nasnadě.157 

 Od roku 2000 vídeňská univerzita v zásadě novou výstavbou potvrdila nastolený 

kurz být univerzitou na určitém vnitroměstském prostoru a používat organicky „město jako 

kampus“. Pražský trend byl opačný: strategie sledující rozvoj stávajících lokalit znamenala 

především prohloubení prostorové roztříštěnosti. Ta navíc není vnímána jako zásadní 

problém – řešení ve formě výstavby tzv. oborových minikampusů dosud nebylo v podstatné 

míře realizováno. Jeho převod do praxe však již nyní dostává podstatných trhlin. Letité 

neřešení situace FHS vedlo v současné době již realizovanému záměru umístit FHS do 

                                                 

157 Například k mezioborové spolupráci: „Pro další rozvoj Univerzity Karlovy jako respektovaného 

vědeckého centra, podporujícího principy excelence, je nutná nejen mezioborová spolupráce, ale především 

vytváření podmínek, které umožní rostoucímu počtu oborů a disciplín dosahovat vysoké evropské či světové 

úrovně.“ “Dlouhodobý Záměr UK 2016-2020,” Univerzita Karlova, accessed August 23, 2018, 

http://www.cuni.cz/UK-6912.html. 
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Trojského areálu vedle kolejí a budov MFF. Je otázkou, jakou formu spolupráce podpoří 

sousedství fyzikálních laboratoří s humanitní fakultou. Stejně tak není zřejmé, zda a jaký 

pozitivní efekt bude mít zřejmá prostorová segregace od ostatních humanitních fakult 

(zejména FSV, FF, PF) vliv na možné průsečíky jejich aktivit. Pokud tedy bylo možné 

s jistou mírou tolerance považovat stavební vývoj, respektive vývoj vztahu obou univerzit a 

„jejich“ města během podstatné části jejich historie za v principu analogický jen s učitými 

časovými disonancemi, pak přinesla druhá polovina 20. století a zejména jeho závěr 

poměrně radikální rozloučení obou cest. 

 

Obr. 34 Modelové konfigurace aplikovatelné na současnou Univerzitu Karlovu („Budovy 

rozmístěné po celém městě“, uprostřed) a Universität Wien (zhruba mezi „Areálem tvořícím 

městskou čtvrť“ a „Areálem v rámci jedné městské čtvrti“)158 

 

4.3 Pražská a vídeňská univerzita a světové trendy 

 

 Vzájemné porovnání dvou univerzit a jejich prostorového vývoje jistě má značnou 

výpovědní hodnotu. Určitou hloubku mu ale může přidat průřezové zhodnocení toho, jakým 

způsobem se v jejich fungování projevují trendy, které hýbou současným akademickým 

světem napříč kontinenty. Jedná se totiž o často užitečné a inovativní myšlenky, které jsou 

již mnohde uplatňovány v praxi patrně ku prospěchu nejen univerzity, ale také hostitelských 

měst, jejich obyvatel nebo dokonce celých ekonomik. První kapitola nabídla vyčerpávající 

seznam celých čtrnácti tendencí, které souvisí s rozvojem současných univerzit 

v globalizujícím se světě. Jelikož se jedná o trendy globální, nejsou všechny v plné šíři 

účelně uplatnitelné v prostředí současné Prahy a Vídně, jakkoliv mohou být velmi 

                                                 

158 Kruschwitz and Wachten, Universität Und Stadt. 
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inspirativní.  Níže jsou proto diskutovány ty, které reagují na ty palčivější z problémů, 

kterým obě univerzity a zejména pak ta pražská čelí. 

Adaptace existujících objektů a brownfieldů. Pro univerzity nacházející se 

v historickém prostředí se jedná často o jedinou cestu rozvoje, pokud se nemají vrhnout do 

výstavby na vzdálených plochách za městem. Adaptace stávajících objektů je tradičně hojně 

zastoupena v obou případech. Vždyť již vznik obou univerzit doprovázela právě přestavba 

a nikoliv novostavba jejich sídla. Vídeňský Kampus AKH  je pak případem exemplárním. 

V současné době obě univerzity plánují či realizují projekty přestaveb, ať již nově získaných 

nebo stávajících budov určených k modernizaci. Otázka využití brownfieldů již tak 

jednoznačnou odpověď nenabízí. Ve Vídni je možné jmenovat například realizaci nástavby 

na vlakové nádraží Franz-Josefs-Bahnhof z 80.–90. let 20. století. V Praze se v posledních 

dvou desetiletích ke svě škodě univerzita zatím nepodílela na využití žádného z četných 

průmyslových a zejména centrálně položených železničních brownfieldů, které nabízejí 

nezměrný potenciál a poslední šanci na významnější výstavbu v oblasti širšího centra města. 

Sdílené kapacity napříč institucemi. Mezi typické problémy univerzit a pro ty 

převážně z veřejných zdrojů financované to platí dvojnásob, náleží obvykle omezené 

prostředky využitelné na rozvoj. Jednou z cest, jak zvýšit efektivitu jejich vynakládání a 

mnohdy i dopad jejich realizace jsou joint-venture programy. Klasickým příkladem mohou 

být knihovny na pomezí univerzitních a veřejných, ale i objekty pro výzkum a vývoj atp. 

Univerzita Karlova v tomto poněkud zaspala vývoj, v principu není z prostorových a 

organizačních příčin provozováno ani sdílení například zmíněných knihovních kapacit 

napříč univerzitou. Ani do Vídně trend prolínání typicky knihoven, sportovišť či jiných 

kapacit s mimouniverzitní sférou dosud nedorazil. Určitou výjimku může představovat 

kampus v AKH, ten ale i tak je jednoznačně „jen“ univerzitním areálem částečně otevřený 

veřejnosti. 

Návrat k urbanitě a do center měst. Vývojová linie, která se ve Vídni nikdy zcela 

neprosadila je vystěhování univerzit za město nebo na jeho okraj. Urbanita a vztah této 

univerzity, k tradiční lokalitě je velmi jednoznačný a je nadále rozvíjen a prohlubován. 

V Praze jakoby dosud zůstával z poloviny popelkou – nové projekty na Albertově i menší 

aktvizice zejména Filozofické fakulty v Hybernské a Opletalově ulici dávají tušit určitý 

příklon k tomuto směru. Není nicméně realizován důsledně, protivahou je mu naopak 

připravované sestěhování FHS a FSV za hranicemi byť širšího centra města nebo rozšíření 

pracovišť PF na pražské Petřiny. Ve zmíněných z pohledu dislokace celospolečensky 
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významné instituce druhořadých lokalitách nelze vesměs hovořit o typicky velkoměstském 

a pestrém zázemí v jejich blízkém okolí, stimulujícím creative/knowledge economy. 

Univerzita jako developer. Není bezesporu žádnou novinkou, že každá instituce 

musí především sama dbát o naplňování svých cílů. Z praxe posledních desetiletí (zejména 

srovnatelná je situace od konce 90. let díky podobné míře autonomie obou univerzit) vyplývá 

poměrně aktivní, zřetelně definovaný a cílevědomě realizovaný stavební program vídeňské 

univerzity. Univerzita s jakýmkoliv myslitelným rozvojovým plánem stojí v přímé 

konkurenci ke státním, ale zejména soukromým investičním plánu v atraktivním městském 

prostoru. Město i stát sice mohou mít určitý zájem na jejím rozvoji, má-li ovšem vše 

odpovídat ideálním představám univerzity, musí vykazovat stejně proaktivní přístup při 

prosazování svých záměrů, jaký dovedou uskutečňovat řádově větší i řádově menší 

soukromí investoři. Univerzita Karlova se dosud v této roli příliš dobře necítí – budiž jí 

částečnou omluvou nedostatek financí z evropských zdrojů pro dosavadní pražské projekty. 

Její úplná absence při ustavování podoby rozsáhlých transformačních územích uvnitř Prahy 

je však alarmující, paběrkování zbylých drobečků systémový a do budoucna orientovaný 

rozvoj univerzity umožní jen stěží. Promarněných šancí na atraktivní akvizice také není málo 

– dům v Divadelní ulici, zástavba jižního cípu Albertova soukromými apartmány, kasárna 

na náměstí Republiky, Masarykovo nádraží a v budoucnu možná mnohem větší ztráty na 

Maninách, v Bubnech, v Karlíně i jinde. 

Univerzita jako hybatel znalostní ekonomiky. Synergie zájmů všech aktérů. Klíč 

v neformálních vztazích. Vědomá péče a rozvoj vztahů univerzity a místních komunit. 

Zmíněný megatrend představuje patrně nejhlubší úvahu z prezentovaných příkladů. Přijetí 

představy centrální role univerzit pro budoucí ekonomický rozvoj opodstatňuje zcela jinou 

míru důležitosti jim připisované. Spolu s tím může pomoci pozitivně motivovat značné 

množství aktérů k rozvíjení oboustranně prospěšných vztahů. Základní trojici tvoří 

vysokoškolská sféra – místní komunita – soukromý sektor a to nejen v institucionální, ale 

také neformální podobě. Antonio P. Russo s kolegy  se snažili vysvětlit efekty funkčnosti či 

disfunkčnosti zmíněných vztahů na relaci univerzity a města formou Stakeholdership 

Approach. Praha v zrcadle tohoto modelu působí jako velmi neutěšená krajina – v oblasti 

rozvoje existuje velmi málo platforem a průsečíků zájmů univerzity se soukromým 

sektorem, jakkoliv se o ně univerzita již do jisté míry snaží. Také cíle nejsou vždy ani z jedné 

strany zcela harmonizovány ani s městem, ani se státní zprávou. Téma dokonce není ani 

velkým veřejným tématem a veřejnost tak působí spíše jako neutrální hráč. Vídeňské 
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úspěšné realizace staveb a transformací v exponovaném městském prostoru jsou v tomto 

světle poměrně impozantní. Koordinace mezi státem, městem a univerzitou například při 

realizaci kampusu v AKH byla bezesporu obdivuhodná. Také získání dalších budov 

v pozdější době ukazuje na solidní míru zainteresovanosti ostatních hráčů. 

Výstavba centrálních multifunkčních univerzitních objektů – tzv. hub buildings. 

Trend těchto kampus či univerzitní areál oživujících budov dosud ve své nové podobě do 

Střední Evropy nepřeskočil. Nejbližší ekvivalentem by na UK mohl být po léta zamýšlený 

studentský dům, nikdy nerealizovaný. Poměrně blízko je mu také nový Kampus Hybernská, 

u něhož ovšem dosud není jasný další dlouhodobý vývoj. Ve Vídni studentům slouží 

rozlehlý areál AKH. Ten skutečně mnohé funkce Hub building plní, neboť je přinejmenším 

vhodným místem pro kombinaci formálních a neformálních aktivit akademické komunity. 

V obou historických městech se také nabízí lokální modifikace zmíněného globálního trendu 

– historické prostředí poměrně konzervativních středoevropských měst zpravidla více přeje 

oživení stávajících budov než extravagantním novostavbám. 

Důraz na inovace, specializované inovační huby a inkubátory. Inovační 

distrikty. Výstavba multioborových objektů pro vědu a výzkum. Vídeňská univerzita 

disponuje řadou výzkumných pracovišť, ve stavební struktuře jsou nejpatrnější biologii 

blízké obory. Řada z nich je velmi moderní a poskytuje podmínky pro na evropské poměry 

světovou vědu. Pražské univerzitě prozatím nové stavby věnované čistě těmto účelům 

scházejí – první vlaštovkou se stalo sdílené výzkumné pracoviště BIOCEV realizované spolu 

s Akademií věd ČR. To se nicméně nachází za hranicemi Prahy. Prvním dalším projektem 

tohoto typu tak budou v brzkých letech albertovské Biocentrum a Globcentrum, jejichž 

výstavba je nanejvýš chvályhodným naskočením do globálního inovačně-výzkumného 

vlaku a zároveň po devadesáti letech prvním významným počinem k dokončení zde 

započatého projektu kampusu. 

Zaměření na uživatele – studenti, výzkumníci. Soutěž o lidský kapitál. Lidé jsou 

bohatstvím každé organizace a pro univerzitu to platí dvojnásob. Ani Praha ani Vídeň dosud 

v míře obvyklé v anglosaských zemích nezažívají tvrdý boj o každého nového studenta. 

Tamní kultura lákání studentů, snaha o jejich hýčkání a zejména následné udržení v místě 

studia je jistě obdivuhodná. Z pohledu urbanistického se zmíněné pouto k místu dá utvářet 

zejména maximální mírou propojení života studentů a budoucích absolventů s městem, které 

stojí o jejich budoucí přítomnost. Platí-li předpoklad, že je to právě široká a stimulující 

nabídka městských center a možná i jejich prestiž, co mladé lidi tolik láká, lze v tomto 
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hodnotit vídeňskou strategii jako vhodnější. Nejen poloha však rozhoduje, nicméně ani 

v nabídce ostatních parametrů svých budov patrně mnohá fakulta Univerzity Karlovy tak 

docela neobstojí. 
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Závěr 

 

 Tato práce si vytkla za cíl sebrání materiálu a následnou diskuzi o minulosti, 

současnosti a budoucnosti dvou středoevropských univerzit a to v širším kontextu, který 

přesahuje hranice střední Evropy. Zároveň volbou stálo nevyřčené přání autora poskytnout 

své alma mater i rodnému městu materiál k podnětné diskuzi o tématu, které se zdá být na 

univerzitní i celoměstské půdě ke škodě všech zúčastněných spíše zapomenutou Popelkou. 

Volba Prahy a Vídně ke komparaci se zdá oprávněná – teze o přibližně podobné stavební 

historii obou univerzit v kontextu městského prostředí se skutečně zdá být platná. Od 

středověkých kolejí, přes období jezuitské nadvlády nad univerzitou, přes období 

osvícenského absolutismu až po boom přelomu 19. a 20. století se ve stavebních plánech 

vždy najde – byť někdy s jistým časovým odstupem – dostatek paralel, aby bylo možné 

považovat vývoj za součást stejného trendu. První skutečný „moment rozchodu“ nastává na 

počátku 60. let 20. století, kdy ve Vídni zůstávají věrni městskému centru, zatímco v Praze 

se univerzita rozšafně rozkročí do vzdálených končin na levém břehu Vltavy a následně i v 

Troji, daleko od svých tradičních center. Druhý a dosud definitivní „exodus“ pražské 

univerzity na předměstí nastává v 90. letech ve specifické situaci postkomunistické 

transformace do narychlo získávaných objektů v odlehlých končinách hlavního města, 

sloužících do té doby vesměs jiným účelům. Tato neuspokojivá situace je z různých důvodů 

až do nynějška reflektována jen v omezené míře na univerzitní, městské i státní půdě a je to 

právě tato situace, která je podkladem pro tvrzení, že vývoj dislokace univerzitních pracovišť 

od 90. let dále je v jistém smyslu key study dosud nedokončené české polistopadové 

transformace. Stejně tak se nabízí sice nadsazená, ale ne zcela nesmyslná paralela mezi Vídní 

po roce 1848 s univerzitou rozestěhovanou po předměstích, aby „univerzitní živel příliš 

neškodil“ a dnešní Prahou. Jedná se o vlastně velmi podobný stav, vzniklý nicméně ve zcela 

odlišném kontextu nicméně s podobnými důsledky pro vnitřní i vnější fungování univerzity. 

Mohlo snad mít komunistické vedení země také nějaký analogický zájem na rozptýlení 

univerzitního lidu co nejdál od sebe? Obě univerzity se nyní připravují na dvé nové a 

významnější role ve společnosti i ekonomice informační a na vědomostech založené doby. 

Mnohé trendy započaté většinou v západní Evropě či dokonce za oceánem se pomalu 

přelévají také do střední Evropy. Přejme oběma univerzitám, ať v novém věku uspějí a ať 

mu jsou přínosem. Jak načrtla čtvrtá kapitola, příležitostí ke zlepšování mají mnoho. 
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Summary 

 

 This study aimed to collect, presentsents and discuss the history of the built 

environment of the Charles University Prague and the University of Vienna from their very 

beginning until present days. Main subject of the study therefore was the (spatial) city-

university relationship and the position of the respective university in it. The findings show, 

that the original proposition, that the paths of both the universities were similar for most of 

their history was confirmed. Both of the universities used to maintain a comparably tight 

bonds with the very cores of their host cities for most of their history. Also the proposition, 

that the paths would divide since the 1960’s was confirmed – although the (built) host 

environment remains still comparable, further developments led to two approaches. In 

Vienna the university maintains and further develops its traditional position rather than the 

Charles University in Prague, which seems to have many issues with identifying and 

implementing its own sustainable and future oriented strategy and remains split all over the 

city since the 1990’s. What are the distances between each of them and what is the distance 

to the attractive downtown? What are the respective historical contexts of all the 

development plans, which of them became reality and which not?  These research questions 

are answered in the comparative analysis of the two universities.  A second subject of the 

paper is the analysis of the agility of the universities who are facing some global 

development trends of the university strategic planning and have to deal with them both now 

and in the future.  Do the development plans of the university support the interdisciplinary 

cooperation, globally competitive science or its own position in  the host city  in order to 

support own attractiveness and efficiency? Partially yes for both Vienna and Prague, but 

Prague definitely has a longer way to go.  
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