
NÁZEV SKLÁDAČKY

VÝUKOVÉ CENTRUM 
LÉKAŘSKÉ FAKULTY

V HRADCI KRÁLOVÉ 

Hradec Králové se pyšní bohatou minulostí. Jako v královském 

věnném městu zde ve 14. století sídlily české královny Eliška 

Rejčka a Eliška Pomořanská. Středověké období historie města 

reprezentuje gotická katedrála sv. Ducha 

ze 14. století. Renesance 

je zastoupena 

Bílou věží  
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s druhým největším zvonem v Čechách Augustinem ze 16. století. 

K nejvýznamnějším barokním stavbám patří biskupská rezidence, 

jezuitská kolej a barokní kaple sv. Klimenta. V první polovině 20. 

století dochází k velkému stavebnímu rozmachu města, působí 

zde významní architekti Jan Kotěra a Josef Gočár. Díky jejich tvůrčí 

činnosti a zásluhou dlouholetého starosty Františka Ulricha došlo 

k velkému rozvoji města, které si získalo 

přívlastek „Salon republiky“. 
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Výukové centrum Lékařské fakulty 
Město Hradec Králové, metropole východních Čech, představuje 

centrum správních institucí, vysokoškolského vzdělávání, zdravot-

nictví, kultury, ale i obchodu a žije v něm téměř 100 000 obyvatel.  

K nejvýznamnějším vysokoškolským institucím ve městě patří 

Lékařská fakulta v Hradci Králové, která je součástí Univerzity  

Karlovy v Praze. 

Výukové centrum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové bylo ote-

vřeno v listopadu 2005 v areálu Fakultní nemocnice Hradec Krá-

lové. Centrum poskytuje vhodné prostory, zázemí a vybavení pro 

moderní formy výuky jak klinických a teoretických oborů, tak  

i výuky v doktorských a bakalářských studijních programech.   

Autoři projektu 

Autory projektu Výukového centra jsou architekti J. Topinka,  

J. Líman a M. Juha. Stavba je řešena jako dvě budovy v podobě 

elipsovitých křivek a organicky navazuje na nový pavilon interních 

oborů.  

Karel Rokitanský 
Plastiku slavného královéhradeckého rodáka Karla Rokitanského 

(1804 – 1878), která je umístěna ve foyer budovy, vytvořil akade-

mický sochař Vladimír Preclík. 

Karel Rokitanský studoval medicínu v Praze a ve Vídni, kde také 

později působil. Stal se několikanásobným děkanem lékařské 

fakulty vídeňské univerzity a byl zvolen i jejím rektorem. Byl spolu-

zakladatelem druhé (nové) vídeňské lékařské školy.

Možnosti využití centra 

Výukové centrum je vhodným místem pro konání sjezdů, konfe-

rencí, seminářů a jiných odborných či společenských aktivit. 

V objektu Výukového centra se nachází šatny, pracovny a potřebné 

sociální a technické zázemí. Posuvná stěna v seminárních místnos-

tech v I. NP umožňuje jejich spojení. 

Rozvržení objektu

I. nadzemní podlaží 

Posluchárna 180 míst 

2 seminární místnosti 20 a 40 (resp. 60 míst)

foyer možnost umístění posterů, 
výstavní plochy apod. 

II. nadzemní podlaží

2 seminární místnosti 20 a 40 míst

III. nadzemní podlaží 

Studovna a knihovna 

Počítačová místnost 

Audiovizuální vybavení a počítačová síť 
V posluchárně je DVD souprava pro záznam přednášky, tlumoč-

nická kabina pro překladatele a dále dva konferenční dataprojek-

tory, které umožňují promítat dvojprojekci na promítací plátno  

o šířce 6,5 m.

V každé ze seminárních místností se nachází dataprojektor.  

Přednášku je možno promítat z nainstalovaného PC nebo vlastního 

notebooku. Promítací plátna mají šířku od 1,6 do 2,4 m.

Z posluchárny je možné jednosměrně promítat do seminárních 

místností. V celé budově je zavedena bezdrátová počítačová síť 

WLAN, která je propojena do celorepublikové sítě EDUROAM.  

Výukové centrum je vybaveno pro pořádání videokonferencí. 

Kontaktní adresa pro další informace  
Studijní oddělení LF UK v Hradci Králové 

Tel.: +420 495 816 334 

E-mail: studijni@lfhk.cuni.cz


