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Poslední ročník ve starých budovách 
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Medicína v Plzni přijme víc studentů 

 

PLZEŇ Lékařská fakulta v Plzni (LF) zahajuje semestr naposledy ve svých starých budovách. Příští rok na 

podzim se už bude plně učit v novém kampusu v aleji Svobody v Plzni na Lochotíně. Stavba se nyní takzvaně 

uzavírá, to znamená, že se dokončuje osazení oken tak, aby se v budově mohlo topit. Na jaře bude připravená k 

instalaci vybavení. „Na přelom května a června 2022 je plánována její kolaudace. Jsme také rádi, že se výuka po 

mnoha letech soustředí na jedno místo a nebude třeba přecházet mezi několika budovami umístěnými v různých 

lokalitách,“ uvedl Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. 

Nový kampus je při příjezdu od centra Plzně směrem na Lochotín z dálky viditelný. Na otázku Plzeňanů, co to zde 

vyrostlo, již brzy odpoví nápis se jménem fakulty na její jižní fasádě. Na mohutnou stavbu lze podle vedení 

lékařské fakulty také hledět jako na fyzické naplnění hesla Plzeň – univerzitní město, kdy na jednom konci města 

je kampus Západočeské univerzity s převážně technickými obory a na druhém se dokončuje kampus oborů 

lékařských. 

„Vznikne tu nejmodernější komplex lékařské fakulty v Česku,“ uvedl včera při prohlídce budovy rektor Univerzity 

Karlovy Tomáš Zima. „Nový kampus umožní nejen zlepšit výuku, ale i zvýšit počty studentů,“ doplnil. Podle Fínka 

jich bude moci škola přijmout o 10 až 15 procent víc. Dnes jich tu studuje na dva tisíce. Každým rokem přijímá 

fakulta ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. 

V anglickém programu, který se platí, přijímá LF do prvních ročníků kolem sta studentů všeobecného a zubního 

lékařství. 

Stavba kampusu začala budováním první budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra v roce 2012. 

Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015 až 2016 byla dostavěna posluchárna. V roce 2019 

byla zahájena stavba druhé etapy kampusu, do této budovy se přesunou zbylé ústavy, děkanát a veškerá 

podpůrná pracoviště – moderní zázemí zde získá například knihovna, vznikne zde nová menza. Tato II. etapa 

stavby bude stát celkem 1,75 miliardy korun, z toho jedna miliarda přiteče z operačního programu EU Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, přes 600 milionů poskytne z vlastních zdrojů univerzita a fakulta a zbylá část jde ze státního 

rozpočtu. 

„Studenti i pedagogové zde budou mít nejmodernější vybavení – zde například stojíme na místě budoucího 

simulačního centra, které bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. 

Figuríny, které zde budou zastupovat pacienty, umějí nasimulovat reálné stavy,“ uvedl rektor s tím, že trendem 

řady špičkových fakult je přesun části výuky na simulátory. 

„Simulátor i mluví. Říká, co ho bolí. Jedná se o lidské tělo vybavené počítačovou technologií, které vyhodnocuje, 

zda student provádí vyšetření dobře, nebo špatně. Studenti mohou provádět odběry krve, odběr lumbální punkce, 

vést porody. To vše se dá simulovat. Studenti odcházející na klinická pracoviště tak některé dovednosti snadněji 

získají,“ popsal Zima. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  



Kampus oživí výbava za půl miliardy 
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Hrubá stavba plzeňského kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy je prakticky hotová, za rok by se tady 

už místo stavbařů měli hemžit studenti. Mohutný komplex vedle lochotínského areálu fakultní nemocnice se 

podařilo „uzavřít“ před příchodem podzimu a je možné jej začít vytápět. Na jaro je naplánovaná instalace 

vybavení, na počátek června kolaudace a od příštího akademického roku se počítá se zahájením výuky.  

„Půjde o nejmodernější komplex lékařské fakulty v České republice,“ uvedl při včerejší návštěvě staveniště 

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Medici budou mít mimo jiné k dispozici špičkově vybavené simulační 

centrum. „Lůžko intenzivní medicíny, jen místo pacienta na něm bude ležet pokročilý simulátor,“ vysvětlil Zima. 

„Přesunutí části výuky na simulátory, to je trend těch nejlepších fakult,“ dodal.  

Laciné to nebude. „Vybavení vyjde zhruba na půl miliardy,“ řekl Právu Libor Kočí, koordinátor projektu. A to je 

více než čtvrtina z celkového rozpočtu, který se včetně DPH blíží k částce 1,8 miliardy – z toho miliardu hradí 

Unie, 600 milionů univerzita a zbytek stát.  

Na kolik technika přijde, ještě není jasné, je otázka, jak se do cen promítne „covidové“ zdražování. „Ještě 

počátkem léta jsem z toho měl docela obavy, teď jsem optimista a věřím, že vybavení pořídíme přibližně za 

částky, s nimiž se na počátku počítalo,“ poznamenal Kočí. „Některá výběrová řízení už běží, jiná budeme teprve 

zahajovat,“ dodal Kočí.  

Komplex se šesti nadzemními a třemi podzemními podlažími má na třicet tisíc metrů čtverečních podlahových 

ploch.  

Největší posluchárna pojme tři sta studentů, v kampusu budou desítky učeben a laboratoří. A také třeba děkanát, 

podzemní parkoviště pro 270 aut, menza. Nebo pitevna.  

Velkou výhodou je sousedství fakultní nemocnice, na které působí značná část vyučujících a kam medici 

docházejí na praxi. Na fakultě jich nyní studuje kolem dvou tisíc, počty přijímaných uchazečů se budou moci 

zvýšit ze současných tří set o deset až patnáct procent.  

 

A fakulta bude moci vyklidit stávající budovy rozeseté po celém městě, a to včetně historických monumentálních 

objektů Procháskova nebo Pavlovova pavilonu. Ty budou na prodej. „Bylo by dobře, kdyby i nadále sloužily ke 

školským účelům,“ poznamenal děkan fakulty Jindřich Fínek. Západočeská univerzita podle něj uvažovala, že do 

jedné z budov přestěhuje pedagogickou fakultu, z toho ale sešlo. „Jednáme s krajským úřadem, kterému chybí 

přes sto tříd pro druhý stupeň školství,“ doplnil Fínek.  

Šafránkův pavilon, jehož součástí jsou vysokoškolské koleje, si fakulta ponechá.  

 

 

 
  



V novém kampusu se budou už za rok vyučovat medici 
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V Plzni vznikne nejmodernější komplex lékařské fakulty v České republice. Dvě moderní posluchárny s 

celkovou kapacitou 450 míst, desítky učeben, pitevna, menza, knihovna, děkanát či simulační místnost.  

Tak bude vypadat nový kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni na Lochotíně vedle fakultní 

nemocnice. Budova, která má šest nadzemních a tři podzemní patra, by měla být v červnu 2022 zkolaudována a 

v říjnu téhož roku se do ní ze starých budov univerzity přesune téměř všechno vyučování.  

Koordinátor projektu Libor Kočí řekl, že nový kampus bude pro fakultu skýtat hned několik výhod. „Zvětší se místo 

pro vyučování. Navíc tyto prostory jsou účelně budovány výhradně pro výuku, což jsme zde v Plzni v minulosti 

neměli. Dalším benefitem je to, že budova sídlí hned vedle fakultní nemocnice, což nám v mnoha směrech 

usnadní kooperaci,“ vyjmenoval Kočí.  

V novém kampusu si studenti všeobecného lékařství budou zkoušet různé lékařské úkony v unikátním 

simulačním centru. „Je to trend současné výuky medicíny, kdy studenti získávají první dovednosti na 

simulátorech. Přístroje simulují to, co pacient v reálu doopravdy dělá. Mluví, vydávají zvuky,“ popsal rektor 

Univerzity Karlovy Tomáš Zima s tím, že medici si tak mohou vyzkoušet například odběry krve, kanylace velkých 

žil, odběr lumbální punkce (odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu – pozn.  

red.) či porod. „Pro studenty je to velká výhoda, protože budou mít už nějaké zkušenosti předtím, než nastoupí na 

klinická pracoviště,“ řekl Zima.  

„V Plzni vznikne nejmodernější komplex lékařské fakulty v České republice,“ dodal rektor.  

Nový kampus včetně vybavení vyjde na 1,75 miliardy korun a podle Kočího stavbu současné zdražení materiálu 

nezasáhlo. „Projekt a drtivou většinu vybavení máme totiž zasmluvněné již od roku 2019,“ odůvodnil.  

Stavba kampusu lékařské fakulty v Plzni započala budováním první budovy teoretických ústavů a 

Biomedicínského centra v roce 2012. Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015 až 2016 byla 

dostavěna posluchárna. Stavba zmíněné budovy byla zahájena v roce 2019.  
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Televize  
 

Nová dominanta Plzně 
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Petra SVOBODA, moderátorka  

V Plzni dokončují obří kampus pro studenty Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Stavba za téměř 2 miliardy korun 

už má zasklená okna a dělníci pracují na jejím interiéru. Podrobnosti má Barbora Slavíková. 

 

Barbora SLAVÍKOVÁ, redaktorka  

Stavba stojí přímo vedle areálu plzeňské Fakultní nemocnice. Studenti, kteří doteď museli po městě přejíždět 

mezi jednotlivými budovami, teď budou mít vše na jednom místě. Stavět se začalo už v roce 2012, postupně 

vznikly 3 nové budovy. Druhou etapu stavby kampusu univerzita odstartovala před dvěma lety, budova má 

celkem 6 nadzemních pater a 3 podzemní podlaží. Kromě toho, že se do nového objektu přesune celkem 9 

ústavů a také děkanát, vznikne zde například moderní menza a knihovna. Největší posluchárna bude mít 

kapacitu až 300 studentů. Studenti i pedagogové se mohou těšit na simulační centrum pro nácvik urgentní 

intenzivní medicíny nebo třeba moderní figuríny, které umí nasimulovat reálné zdravotní obtíže, což zásadně 

pomůže při nácviku ošetřování pacientů. Kolaudace celého objektu se má podle koordinátora projektu uskutečnit 

na přelomu května a června příštího roku. Celkem 2000 studentů tak bude moci zahájit studium ve zbrusu novém 

kampusu už příští akademický rok. 
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Pořad byl automaticky přepsán aplikací Beey (www.beey.io). 

Prezident Miloš Zeman ještě dnes zůstává v nemocnici. Už zítra ale začne pracovat mluvčí hradu Jiří Ovčáček 

potvrdil, že středeční program Zemana platí. Čekají ho schůzky se zástupci vlády opozice.  

 

Zeman na zámku v Lánech zítra setká s ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou předsedou ODS Petrem 

Fialou šéfem SPD Tomiem Okamurou. Mluvčí vojenské Fakultní nemocnice Jitka Zinke ale řekla, že Zeman 

nemocnici zatím neopustil.  

 

Pan prezident bude ještě dnes v ÚVN hospitalizován, nicméně předpoklad toho už velmi brzké propuštění.  

 

Prezidentova hospitalizace trvá osmý den a jde tak nejdelší pobyt v nemocnici za dobu jeho působení v úřadě. 

Lékaři u něj podle prezidentovy kanceláře pečují kvůli dehydrataci a mírnému vyčerpání. Mluvčí hradu už minulý 

týden informoval, že vyšetření prezidenta neodhalila žádné problémy, které by ohrožovaly na životě.  

 

Eliška Hlavsová, Český rozhlas.  

 

Česká spořitelna varuje před novým druhem podvodů. Její klienti dostávají e-maily s nabídkou investování do 

kryptoměn. Pokud kliknou na odkaz, kontaktuje je podvodník a chce, aby se do počítače nainstalovali speciální 

program. Do něj pak klienti mají zadat přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví, jenže díky těmto 

údajům se k účtům dostanou podvodníci, můžou z nich ukrást peníze. Mluvčí České spořitelny Filip hrubý řekl, že 

banky podobné maily nikdy přijít nemůžou.  

 

Žádná banka nikdy spokojen tech nechce přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo údaje jejich 

platebních karet. Tyto údaje jsou absolutně soukromé. Jsou určené pouze klientovi klenbě nikdy žádných 

okolností neměl nikomu ani své bance dělo.  

 

V novém univerzitním kampusu za 175 miliardy korun zahájí příští akademický rok zhruba 2000 studentů 

plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dosud mají budoucí lékaři za výukou přejíždět mezi mnoha 

budovami po celém městě. S budováním kampusu vedle Fakultní nemocnice na Lochotíně začala 

univerzita v roce 2012. Po uvedení do provozu nabídne kampus zcela moderní výuku. Pokročila 

simulátory, na nichž si studenti vyzkoušejí široké spektrum úkonů. Od odběru krve přes lumbální punkci 

endoskopy až třeba po porod. Podle rektora Univerzity Karlovy Tomáše zemi bude nový kampus 

nejmodernějším komplexem lékařské fakulty v České republice. Fotbalisté Viktorie Plzeň zdolali v osmifinále 

domácího poháru Příbram 21. Na pěti stadionech se hrají extraligové zápasy Plzeň vede nad Českými 

Budějovicemi 32 Kladno prohrává 42 v Karlových Varech. Také Litvínov prohrává 16 s Pardubicemi Liberec Zlín 

stav 10 Sparta Mladá Boleslav 20.  

 

V noci bude polojasno postupně oblačno až zataženo ráno ojediněle slabý déšť nejnižší teploty 9-6 na horách až 

4 stupně. A zítra čekejte zataženo ve vyšších polohách občasný slabý déšť v nižších srážky jen ojediněle 

odpoledne ustávání srážek a také ubývání oblačnosti teploty 13-16 °C na horách do 12. Povane mírný západní až 

severozápadní vítr rozptylové podmínky dobré, aby na jedničce tedy mírná zátěž.  

 

Český rozhlas Plzeň rádio vašeho kraje. 
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Plzeň staví obrovský moderní kampus pro studenty lékařské fakulty UK  

22.09.2021      tn.cz ~ Barbora Slavíková ~ Infotype: Nepojmenováno ~ Datum importu: 22.09.2021 14:08 ~ 

Celková návštěvnost: 15 000 ~ RU / den: 300 653 ~ Vydavatel: TV Nova s.r.o. ~ Země: Česko ~ AVE: 

50 000,00 Kč ~ GRP: 3,34  

V Plzni dokončují obří kampus pro studenty lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Stavba za téměř dvě miliardy 

korun už má zasklená okna a dělníci pracují na jejím interiéru. Stojí přímo vedle areálu Fakultní nemocnice Plzeň. 

Studenti, kteří doteď museli po městě přejíždět mezi jednotlivými budovami, teď budou mít vše na jednom místě. 

 

TV Nova  

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/444737-plzen-stavi-obrovsky-moderni-kampus-pro-studenty-lekarske-

fakulty-uk 
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Nový univerzitní komplex v Plzni pojme více studentů lékařské fakulty  
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Lékařská fakulta v Plzni zahajuje semestr naposledy ve svých starých budovách. Příští rok na podzim se už 

bude plně učit v novém kampusu v aleji Svobody v Plzni na Lochotíně. Nové prostory umožní nejen zlepšit výuku, 

ale i zvýšit počty studentů. 

 

Stavba se nyní takzvaně uzavírá, to znamená, že se dokončuje osazení oken tak, aby se v budově mohlo topit. 

Na jaře bude připravená k instalaci vybavení.  

 

„Na přelom května a června 2022 je plánována její kolaudace. Jsme také rádi, že se výuka po mnoha letech 

soustředí na jedno místo a nebude třeba přecházet mezi několika budovami umístěnými v různých lokalitách,“ 

uvedl Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. 

 

Nový kampus je při příjezdu od centra Plzně směrem na Lochotín z dálky viditelný. Na otázku Plzeňanů, co to zde 

vyrostlo, již brzy odpoví nápis se jménem fakulty na její jižní fasádě.  

 

Na mohutnou stavbu lze podle vedení lékařské fakulty také hledět jako na fyzické naplnění hesla Plzeň – 

univerzitní město, kdy na jednom konci města je kampus Západočeské univerzity s převážně technickými obory a 

na druhém se dokončuje kampus oborů lékařských. 

 

„Vznikne tu nejmodernější komplex lékařské fakulty v Česku,“ uvedl v úterý při prohlídce budovy rektor Univerzity 

Karlovy Tomáš Zima. „Nový kampus umožní nejen zlepšit výuku, ale i zvýšit počty studentů,“ doplnil. 

 

Podle Fínka jich bude moci škola přijmout o 10 až 15 procent víc. Dnes jich tu studuje na dva tisíce. Každým 

rokem přijímá fakulta ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. 

 

V anglickém programu, který se platí, přijímá lékařská fakulta do prvních ročníků kolem stovky studentů 

všeobecného a zubního lékařství. 

 

Stavba kampusu začala budováním první budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra v roce 2012. 

Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015 až 2016 byla dostavěna posluchárna.  

 

V roce 2019 začala stavba druhé etapy kampusu, do této budovy se přesunou zbylé ústavy, děkanát a veškerá 

podpůrná pracoviště – moderní zázemí zde získá například knihovna, vznikne zde nová menza. 

 

Tato II. etapa stavby bude stát celkem 1,75 miliardy korun, z toho jedna miliarda přiteče z operačního programu 

EU Výzkum, vývoj a vzdělávání, přes 600 milionů poskytne z vlastních zdrojů univerzita a fakulta, zbylá část jde 

ze státního rozpočtu. 

 

„Studenti i pedagogové zde budou mít nejmodernější vybavení, zde například stojíme na místě budoucího 

simulačního centra, které bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. 

Figuríny, které zde budou zastupovat pacienty, umějí nasimulovat reálné stavy,“ uvedl rektor s tím, že trendem 

řady špičkových fakult je přesun části výuky na simulátory. 

 

„Simulátor i mluví. Říká, co ho bolí. Jedná se o lidské tělo vybavené počítačovou technologií, které vyhodnocuje, 

zda student provádí vyšetření dobře, nebo špatně. Studenti mohou provádět odběry krve, odběr lumbální punkce, 

vést porody. To vše se dá simulovat. Studenti odcházející na klinická pracoviště tak některé dovednosti snadněji 

získají,“ popsal Zima. 

 

Foto: 

Kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy roste u Fakultní nemocnice v Plzni. (21. 9. 2021) 

Petr Eret, MF DNES 

 

FotoGallery 



https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/kampus-lekarska-fakulta-vystavba-lochotin-nemocnice-

student.A210922_628168_plzen-zpravy_vb 
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V novém kampusu se budou už za rok vyučovat medici  
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V Plzni vznikne nejmodernější komplex lékařské fakulty v České republice. Dvě moderní posluchárny s 

celkovou kapacitou 450 míst, desítky učeben, pitevna, menza, knihovna, děkanát či simulační místnost. Tak bude 

vypadat nový kampus Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni na Lochotíně vedle fakultní nemocnice. 

 

"Budova, která má šest nadzemních a tři podzemní patra, by měla být v červnu 2022 zkolaudována a v říjnu 

téhož roku se do ní ze starých budov univerzity přesune téměř všechno vyučování. 

Koordinátor projektu Libor Kočí řekl, že nový kampus bude pro fakultu skýtat hned několik výhod. „Zvětší se místo 

pro vyučování. Navíc tyto prostory jsou účelně budovány výhradně pro výuku, což jsme zde v Plzni v minulosti 

neměli. Dalším benefitem je to, že budova sídlí hned vedle fakultní nemocnice, což nám v mnoho směrech 

usnadní kooperaci,“ vyjmenoval Kočí. 

 

V novém kampusu si studenti všeobecného lékařství budou zkoušet různé lékařské úkony v unikátním 

simulačním centru. „Je to trend současné výuky medicíny, kdy studenti získávají první dovednosti na 

simulátorech. Přístroje simulují to, co pacient v reálu doopravdy dělá. Mluví, vydávají zvuky,“ popsal rektor 

Univerzity Karlovy Tomáš Zima s tím, že medici si tak mohou vyzkoušet například odběry krve, kanilace velkých 

žil, odběr lumbální punkce (odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu pozn. red.) či porod. „Pro studenty je to 

velká výhoda, protože budou mít už nějaké zkušenosti před tím, než nastoupí na klinická pracoviště,“ řekl Zima. 

„V Plzni vznikne nejmodernější komplex lékařské fakulty v České republice,“ dodal rektor. 

Nový kampus včetně vybavení vyjde na 1,75 miliardy korun a podle Kočí stavbu současné zdražení materiálu 

nezasáhlo. „Projekt a drtivou většinu vybavení máme totiž zasmluvněnou již od roku 2019,“ odůvodnil. 

Stavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni započala budováním první budovy teoretických ústavů a 

Biomedicínského centra v roce 2012. Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015 až 2016 byla 

dostavěna posluchárna. Stavba zmíněné budovy byla zahájena v roce 2019. 

 
  



https://domazlicky.denik.cz/z-regionu/v-novem-kampusu-se-budou-uz-za-rok-vyucovat-medici-20210922.html 
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Lékařská fakulta v Plzni příští rok dokončí moderní kampus  
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V novém univerzitním kampusu za 1,75 miliardy korun zahájí příští akademický rok zhruba 2000 studentů 

plzeňské Lékařské fakulty (LF) Univerzity Karlovy. 

 

Dosud musejí budoucí lékaři za výukou přejíždět mezi mnoha historickými budovami rozesetými po celém městě. 

S budováním kampusu vedle fakultní nemocnice na Lochotíně začala univerzita v roce 2012, vznikly už tři nové 

objekty. Druhou etapu stavby kampusu začala univerzita stavět na podzim 2019. „V objektu s šesti nadzemními a 

třemi podzemními podlažími nyní stavebníci osadili okna, na zimu se v něm už bude topit a bude se pracovat 

uvnitř, příští rok na jaře se začne s instalací vybavení, kolaudace má být na přelomu května a června,“ řekl Libor 

Kočí, který má za LF stavbu na starosti  

„Budova se příští rok zaplní studenty a učiteli a vznikne tu nejmodernější komplex lékařské fakulty v České 

republice,“ řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Kampus nabídne zcela moderní výuku, pokročilé 

simulátory, na nichž si studenti vyzkoušejí detailně široké spektrum úkonů od odběru krve přes lumbální punkci, 

endoskopii až třeba po porod. Moderní přístroje dokážou dokonale nasimulovat zdravotní komplikace pacienta, 

včetně jeho reakcí na medikův zákrok. Počítač spolu s vyučujícími také vyhodnocuje, nakolik student provedl 

daný úkon správně. „Dokážeme simulovat například srdeční selhání a třeba čtyřiadvacetihodinový vývoj 

zdravotního stavu pacienta, kdy studenti musejí nejen určit diagnózu a zahájit léčbu, ale musejí simulovaný stav 

pacienta průběžně sledovat a dělat samostatná rozhodnutí o léčbě,“ popsal děkan LF Jindřich Fínek.  

Do nové budovy, která je po tři čtvrtě století prvním objektem vyprojektovaným přímo pro potřeby fakulty, se 

přestěhuje osm teoretických ústavů. Stavba obsahuje tři posluchárny, 23 místností na praktika a semináře, 

vyšetřovny s ambulancemi, 29 laboratoří, simulační centrum, studovny a další prostory. Přesune se sem také 

děkanát a knihovna a bude tu i menza.  

Největší výhodou je podle děkana kromě kompletně nového vybavení také těsná vazba na fakultní nemocnici a 

na Biomedicínské centrum, kde řada pedagogů fakulty současně působí. Koncentrací pracovišť se zefektivní 

provoz, zjednoduší se sdílení laboratoří a přístrojů a rozšíří spolupráce pracovišť fakulty. Většinu historických 

objektů, které fakulta opustí, pak nabídne k prodeji, řekl Fínek.  

Podle Zimy dokončení moderního kampusu umožní i navýšení kapacity fakulty. Každým rokem přijímá fakulta ke 

studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství. Studium dokončí podle Fínka 75 až 

80 procent přijatých uchazečů. Díky novému kampusu by mohla fakulta přijmout o deset až 15 procent studentů 

více. V anglickém programu přijímá LF do prvních ročníků kolem sta studentů všeobecného a zubního lékařství.  

První etapa stavby nového kampusu začala v roce 2012. Vznikly tři nové objekty, v nichž už funguje pět 

teoretických ústavů a dvě budovy výzkumného Biomedicínského centra. Náklady na první etapu včetně 

vybavení byly 462 milionů.  

 
  



https://www.seznamzpravy.cz/clanek/lekarska-fakulta-v-plzni-pristi-rok-dokonci-moderni-kampus-175120 
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Do nového obřího kampusu plzeňské Lékařské fakulty UK se studenti 
nastěhují už příští akademický rok  
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Příští akademický rok zahájí zhruba 2000 studentů plzeňské Lékařské fakulty (LF) Univerzity Karlovy ve zcela 

novém univerzitním kampusu za 1,75 miliardy korun. Rozsáhlý objekt se buduje hned vedle fakultní nemocnice 

na Lochotíně. Stavba už má zasklená okna, může se v ní začít topit a pracuje se na interiérech. Na jaře se začne 

s instalací vybavení. Až doposud museli budoucí lékaři i jejich vyučující za výukou přejíždět mezi několika 

budovami ve městě, teď budou mít vše pohromadě. Stavbu dnes navštívil také rektor Univerzity Karlovy Tomáš 

Zima. 

 

S budováním kampusu vedle fakultní nemocnice na Lochotíně začala univerzita v roce 2012, vznikly už tři nové 

objekty. Druhou etapu stavby kampusu začala univerzita stavět na podzim 2019. Objekt má šest nadzemních 

pater a tři podzemní podlaží. Do této budovy se přesune celkem devět ústavů, děkanát a veškerá podpůrná 

pracoviště. Moderní zázemí zde získá například knihovna, vznikne zde nová menza. „Kolaudace se uskuteční na 

přelomu května a června,' informoval koordinátor projektu Libor Kočí, který má stavbu na starosti. 

Budova lékařské fakulty z dálky viditelná při příjezdu od centra Plzně směrem na Lochotín. Na otázku Plzeňanů, 

co to zde vyrostlo, již brzy odpoví nápis se jménem fakulty na její jižní fasádě. Na mohutnou stavbu lze také 

hledět jako na fyzické naplnění hesla “Plzeň – univerzitní město”, kdy na jednom konci města se rozkládá kampus 

ZČU s převážně technickými obory a na druhém konci mu nyní odpovídá kampus oborů lékařských. 

„Studenti i pedagogové zde budou mít nejmodernější vybavení, například zde stojíme na místě budoucího 

simulačního centra, které bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. 

Figuríny, které zde budou zastupovat pacienty, umějí nasimulovat reálné stavy a umožňují tak studentům 

prakticky si vyzkoušet jejich ošetření,“ říká při jedné zastávce uprostřed rozestavěné budovy rektor rektor 

Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Výuka se tak přibližuje praxi a to je to, o co pro naše absolventy usilujeme ve 

všech oborech.“ Největší posluchárna bude mít kapacitu 300 studentů.  

Lékařská fakulta v Plzni přijímá každým rokem ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní 

lékařství, celkově zde studuje na 2000 studentů. Dříve přijímala fakulta do ročníku 250 nových studentů.  

„Počty přijímaných na všeobecné lékařství jsme navýšili díky pobídce MŠMT, díky nové budově a jejím velkým 

posluchárnám budou mít ve výuce všichni dost místa. Výhodou je také umístění kampusu v sousedství Fakultní 

nemocnice Plzeň, kam studenti docházejí na praktickou výuku. Jsme také rádi, že se výuka po mnoha letech 

soustředí na jedno místo a nebude třeba přecházet mezi několika budovami na různých lokalitách,“ dodává 

Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty v Plzni. 

 
  



https://plzenska.drbna.cz/zpravy/vzdelani/7001-do-noveho-obriho-kampusu-plzenske-lekarske-fakulty-uk-se-

studenti-nastehuji-uz-pristi-akademicky-rok.html 
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Nový univerzitní komplex v Plzni pojme více studentů lékařské fakulty  
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Lékařská fakulta v Plzni zahajuje semestr naposledy ve svých starých budovách. Příští rok na podzim se už 

bude plně učit v novém kampusu v aleji Svobody v Plzni na Lochotíně. Nové prostory umožní nejen zlepšit výuku, 

ale i zvýšit počty studentů. 

 

Stavba se nyní takzvaně uzavírá, to znamená, že se dokončuje osazení oken tak, aby se v budově mohlo topit. 

Na jaře bude připravená k instalaci vybavení.  

„Na přelom května a června 2022 je plánována její kolaudace. Jsme také rádi, že se výuka po mnoha letech 

soustředí na jedno místo a nebude třeba přecházet mezi několika budovami umístěnými v různých lokalitách,“ 

uvedl Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.  

Nový kampus je při příjezdu od centra Plzně směrem na Lochotín z dálky viditelný. Na otázku Plzeňanů, co to zde 

vyrostlo, již brzy odpoví nápis se jménem fakulty na její jižní fasádě.  

Na mohutnou stavbu lze podle vedení lékařské fakulty také hledět jako na fyzické naplnění hesla Plzeň – 

univerzitní město, kdy na jednom konci města je kampus Západočeské univerzity s převážně technickými obory a 

na druhém se dokončuje kampus oborů lékařských.  

„Vznikne tu nejmodernější komplex lékařské fakulty v Česku,“ uvedl v úterý při prohlídce budovy rektor Univerzity 

Karlovy Tomáš Zima. „Nový kampus umožní nejen zlepšit výuku, ale i zvýšit počty studentů,“ doplnil.  

Podle Fínka jich bude moci škola přijmout o 10 až 15 procent víc. Dnes jich tu studuje na dva tisíce. Každým 

rokem přijímá fakulta ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné lékařství a 50 na zubní lékařství.  

V anglickém programu, který se platí, přijímá lékařská fakulta do prvních ročníků kolem stovky studentů 

všeobecného a zubního lékařství.  

Stavba kampusu začala budováním první budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra v roce 2012. 

Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015 až 2016 byla dostavěna posluchárna.  

V roce 2019 začala stavba druhé etapy kampusu, do této budovy se přesunou zbylé ústavy, děkanát a veškerá 

podpůrná pracoviště – moderní zázemí zde získá například knihovna, vznikne zde nová menza.  

Tato II. etapa stavby bude stát celkem 1,75 miliardy korun, z toho jedna miliarda přiteče z operačního programu 

EU Výzkum, vývoj a vzdělávání, přes 600 milionů poskytne z vlastních zdrojů univerzita a fakulta, zbylá část jde 

ze státního rozpočtu.  

„Studenti i pedagogové zde budou mít nejmodernější vybavení, zde například stojíme na místě budoucího 

simulačního centra, které bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. 

Figuríny, které zde budou zastupovat pacienty, umějí nasimulovat reálné stavy,“ uvedl rektor s tím, že trendem 

řady špičkových fakult je přesun části výuky na simulátory.  

„Simulátor i mluví. Říká, co ho bolí. Jedná se o lidské tělo vybavené počítačovou technologií, které vyhodnocuje, 

zda student provádí vyšetření dobře, nebo špatně. Studenti mohou provádět odběry krve, odběr lumbální punkce, 

vést porody. To vše se dá simulovat. Studenti odcházející na klinická pracoviště tak některé dovednosti snadněji 

získají,“ popsal Zima.  
  



https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/kampus-lekarska-fakulta-vystavba-lochotin-nemocnice-

student.A210922_145403_imp-plzensky_kov 
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Lékařská fakulta v Plzni příští rok dokončí moderní kampus  
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V novém univerzitním kampusu za 1,75 miliardy korun zahájí příští akademický rok zhruba 2000 studentů 

plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Až dosud musejí budoucí lékaři za výukou přejíždět mezi 

mnoha historickými budovami rozesetými po celém městě. 

 

Lékařská fakulta v Plzni zahajuje semestr naposledy ve svých starých budovách. Příští rok, na podzim 2022, se 

už bude plně učit v novém kampusu na aleji Svobody v Plzni na Lochotíně. Aktuálně se na stavbě dokončuje 

osazení oken tak, aby se v budově mohlo topit. Budova „ožije“ i tím, že se v ní začne svítit – a dalšími postupnými 

kroky se bude během zimy chystat na jaro, kdy by měla být připravená k instalaci vybavení. Na přelom května a 

června 2022 je plánována její kolaudace.  

Budova lékařské fakulty z dálky viditelná při příjezdu od centra Plzně směrem na Lochotín. Na otázku Plzeňanů, 

co to zde vyrostlo, již brzy odpoví nápis se jménem fakulty na její jižní fasádě. Na mohutnou stavbu lze také 

hledět jako na fyzické naplnění hesla “Plzeň – univerzitní město”, kdy na jednom konci města se rozkládá kampus 

ZČU s převážně technickými obory a na druhém konci mu nyní odpovídá kampus oborů lékařských.  

Pokroky na stavbě si přijel osobně prohlédnout rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Studenti i pedagogové 

zde budou mít nejmodernější vybavení – zde například stojíme na místě budoucího simulačního centra, které 

bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. Figuríny, které zde budou 

zastupovat pacienty, umějí nasimulovat reálné stavy a umožňují tak studentům prakticky si vyzkoušet jejich 

ošetření,“ říká rektor.  

Lékařská fakulta v Plzni přijímá každým rokem ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní 

lékařství, celkově zde studuje na 2000 studentů. „Počty přijímaných na všeobecné lékařství jsme navýšili díky 

pobídce MŠMT, díky nové budově a jejím velkým posluchárnám budou mít ve výuce všichni dost místa. Výhodou 

je také umístění kampusu v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň, kam studenti docházejí na praktickou výuku. 

Jsme také rádi, že se výuka po mnoha letech soustředí na jedno místo a nebude třeba přecházet mezi několika 

budovami na různých lokalitách,“ dodává děkan Lékařské fakulty v Plzni Jindřich Fínek.  

Stavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni započala budováním první budovy teoretických ústavů a 

Biomedicínského centra v roce 2012. Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015-2016 byla 

dostavěna posluchárna. V roce 2019 byla zahájena stavba druhé etapy kampusu, do této budovy se přesunou 

zbylé ústavy, děkanát a veškerá podpůrná pracoviště – moderní zázemí zde získá např. knihovna, vznikne zde 

nová menza. Tato II. etapa stavby bude stát celkem 1,75 miliard, z toho miliarda je financována z operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přes 600 mil Kč z vlastních zdrojů univerzity a fakulty a zbylá 

část ze státního rozpočtu ČR.  
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Lékařská fakulta v Plzni zahájí příští akademický rok již v novém moderním kampusu na Lochotíně. Kolaudace 

budov je v plánu na jaro příštího roku. 

 

Nový kampus umožní fakultě o 10 až 15 procent více studentů.  

Náklady na výstavbu moderních budov mají dle stávajícího rozpočtu činit 1,75 miliardy korun. Výstavba nového 

univerzitního kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni začala v roce 2012. Druhá fáze výstavby 

začala na podzim roku 2019. Její součástí bylo zbudování objektu s šesti nadzemními a třemi podzemními 

podlažími.  

Akademický rok 2022-23 už zahájí studenti v novém  

Nový kampus lékařské fakulty tak dnes tvoří tři nové objekty. V posledním z nich plánují stavaři ještě do zimy 

stihnout osadit okna, aby v něm mohli topit a pracovat uvnitř na posledních stavebních úpravách. Zjara pak chtějí 

budovu doplnit o vnitřní vybavení a na přelomu května a června je v plánu kolaudace.  

V prostorách nového kampusu tak studenti lékařské fakulty zahájí zřejmě již následující akademický rok 2022-

2023. Aktuálně jich na fakultě, která vzdělává mediky všeobecného a lékařství, studuje kolem dvou tisíc.  

„Budova se příští rok zaplní studenty a učiteli a vznikne tu nejmodernější komplex lékařské fakulty v České 

republice,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.  

Do nové budovy, která je více než 75 letech prvním objektem vyprojektovaným přímo pro potřeby lékařské 

fakulty, se přestěhuje osm teoretických ústavů. V budovách jsou celkem tři posluchárny, 23 místností na praktika 

a semináře. Dále i několik vyšetřoven s ambulancemi, 29 laboratoří, moderní simulační centrum, studovny a další 

prostory k vzdělávání a výzkumu. Přesune se sem také děkanát a knihovna a bude tu i menza.  

Lékařská fakulta v Plzni nabídne staré budovy k prodeji  

Největší výhoda nového kampusu je dle děkana LF Jindřicha Fínka kromě kompletně nového vybavení i těsná 

vazba na plzeňskou fakultní nemocnici a Biomedicínské centrum. V nich totiž působí mnoho pedagogů fakulty. 

Přiblížením pracovišť se také zefektivní provoz, zjednoduší se sdílení laboratoří a přístrojů a rozšíří spolupráce 

pracovišť fakulty.  

Podle rektora UK Tomáše Zimy dokončení moderního kampusu dovolí fakultně navýšit kapacity přijímaných 

studentů. Každým rokem přijme fakulta ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné lékařství a 50 na zubní 

lékařství. Studium dokončí podle Fínka 75 až 80 procent přijatých uchazečů. Díky novému kampusu by mohla 

fakulta přijmout o deset až 15 procent studentů více. V anglickém programu přijímá LF do prvních ročníků kolem 

sta studentů všeobecného a zubního lékařství.  

Otázka je, co bude s původními budovami lékařské fakulty. Fakulta pracuje s plánem většinu historických objektů 

prodat.  

Součástí zázemí budou i inteligentní simulátory  

Kampus medikům nabídne i modernější výuku. Při studiu jim pomohou pokročilé simulátory [na foto LF UK Plzeň 

vpravo, pozn. red.], na nichž si vyzkoušejí detailně široké spektrum úkonů od odběru krve přes lumbální punkci, 

endoskopii až třeba po porod. Moderní přístroje dokážou dokonale nasimulovat zdravotní komplikace pacienta, 

včetně jeho reakcí na medikův zákrok. Počítač spolu s vyučujícími také vyhodnocuje, nakolik student provedl 

daný úkon správně.  

„Dokážeme simulovat například srdeční selhání a třeba čtyřiadvacetihodinový vývoj zdravotního stavu pacienta. 

Studenti musejí nejen určit diagnózu a zahájit léčbu, ale musejí simulovaný stav pacienta průběžně sledovat a 

dělat samostatná rozhodnutí o léčbě,“ popsal Jindřich Fínek.  

Lékařská fakulta v Plzni modernizuje na etapy  

První etapa stavby nového kampusu začala v roce 2012. Do roku 2014 vyrostly v sousedství Fakultní nemocnice 

Plzeň na Lochotíně tři nové objekty. Sídlo pro pět teoretických ústavů fakulty a dvě budovy Biomedicínského 

centra, které se z větší části věnuje výzkumu. Zatímco první etapa výstavby zahrnovala investice do budov a 

přístrojů ve výši 462 milionů Kč, do aktuálně dokončované výstavby budov se investovalo téměř 1,5 miliardy 

korun.  

V budoucnu se počítá ještě s třetí etapou výstavby. Tou by měla být sportovní hala a zároveň sídlo Ústavu 

tělesné výchovy, který jako jediný i po dokončení aktuální druhé etapy zůstane umístěn mimo nový kampus.  

–ČTK/VRN–  
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