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vstupujete na akademickou půdu, na univerzitu, 

která by vám chtěla být dobrým studentským 

domovem a zároveň místem, které vás připraví 

na vaše budoucí náročná povolání, pro výkon pro-

fesí, které v měnícím se mezinárodním prostředí 

budou vyžadovat širokou škálu znalostí a doved-

ností, které bychom vám chtěli na Univerzitě 

Pardubice pomoci získat, vypěstovat a osvojit si. 

Univerzita Pardubice je sice svým názvem mladá, 

nosí jej 15 let, navazuje však na tradici vysokoškol-

ské instituce téměř šedesátileté a letošní rok je 

jejím již 59. akademickým rokem. Rozrůstající se 

škála pěstovaných disciplín a mozaika nabízených 

studijních programů a oborů posledních let z ní 

vytváří univerzální vzdělávací pracoviště s ambice-

mi úspěšné mezinárodní univerzity, která obsto-

jí v evropském vzdělávacím prostoru, a to i díky 

vám a vašemu zapojení. Věřím, že nebudete litovat 

svého rozhodnutí a až budete za několik let naši 

univerzitu opouštět – budete sebevědomí absol-

venti připravení použít a zhodnotit vše, co se při 

vysokoškolském studiu u nás naučíte. Naši akade-

mičtí pracovníci jsou připraveni vám být inspirativ-

ními průvodci. Domnívám se, že stále se rozvíjející 

univerzitní kampus vytváří ideální podmínky pro 

Milé studentky, milí studenti,

studijní, sportovní i kulturní rozvoj studentů. Jsou 

srovnatelné s těmi, které nabízejí přední evropské 

univerzity na počátku 3. tisíciletí. Umožňují stu-

dentům věnovat se jak studiu a využívat špičková 

zařízení a technologie, tak příjemně a účelně trávit 

volný čas. Přeji vám, abyste následující studentská 

léta strávili v tvůrčí atmosféře, poctivě a vytrvale 

plnili své studijní povinnosti v harmonické rovno-

váze s radostmi, které vás jistě čekají i mimo aka-

demickou půdu, naše univerzitní pracoviště, lavice 

a laboratoře. Vaše vysokoškolské studium, které 

právě zahajujete, nechť patří k nejkrásnějším obdo-

bím vašeho života, na které budete vždy s uspoko-

jením vzpomínat.

Vítejte na Univerzitě Pardubice, v její akademické 

obci, jíž se stáváte součástí.

Váš rektor

 prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
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Univerzita Pardubice (UPa) je jednou z 26 veřej-

ných vysokých škol ČR založených ze zákona. 

Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji.

Má sedm fakult:

–  Fakultu chemicko-tech nologickou (1950 

jako  Vysoká škola chemická v Pardubicích),

–  Fakultu ekonomicko-správní (1991 jako 

Fakulta územní správy),

–  Dopravní fakultu Jana Pernera (1993),

–  Fa kultu filozofickou (2005, 2001 jako 

 Fa kul ta humanitních studií, navazující na Ústav 

ja zyků a humanitních studií – 1992),

–  Fakultu restaurování (2005, z Institutu re-

staurování a konzervačních technik Litomyšl, 

o. p. s. IRKT – soukromé vysoké školy),

– Fakultu zdravotnických studií (2007, 2002 

 jako Ústav zdravotnických studií), 

–  nově Fakultu elektrotechniky a informa-

tiky (2008, 2002 jako Ústav informatiky).

Studovat se mohou bakalářské, magisterské, pří-

padně doktorské studijní programy:

–  v oblasti přírodních a technických věd 

orientované na chemii, chemické technologie, 

biotechnologie a biochemii, elektrotechniku, 

informatiku, materiálové inženýrství, proble-

matiku dopravy a spojů,

Univerzita Pardubice (UPa)
–  v oblasti společenských věd na obory eko-

nomické a veřejnosprávní, filologické, histo-

rické, filosofické a sociologické,

–  také obory zdravotnické a související hra-

niční a interdisciplinární obory,

–  umělecké obory zaměřené na konzervační 

tech niky a restaurování. 

Celkem univerzita nabízí 61 studijních programů 

se 134 studijními obory. Všechny jsou koncipová-

ny v souladu s Boloňskou deklarací a trendy vy-

sokoškolského vzdělávání ve světě, to znamená 

ve strukturované podobě. Na tříleté bakalářské 

studijní programy navazují dvouleté magisterské 

programy a obory. Tři čtvrtiny všech studentů 

jsou zapsány do prezenční formy studia, nabízeno 

je i studium některých programů v kombinované 

formě.

Univerzita Pardubice

Rektorát

Studentská 95

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 111

fax: 466 036 361

www.uni-pardubice.cz

www.uni-pardubice.eu

e-mail:

promotion@upce.cz

ovv@upce.cz

international@upce.cz

webmaster@upce.cz
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Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická 

bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univer-

zita a její fakulty získaly respekt u domácí i meziná-

rodní vědecké obce. Napomáhá tomu i řada speci-

alizovaných pracovišť a dalších organizací, institucí 

a sdružení, které při Univerzitě Pardubice pracují 

a se kterými se časem možná také setkáte.

Pracoviště univerzity se zapojují do mezinárodních 

projektů. V rámci uzavřených smluv se zahraniční-

mi partnery, výzkumnými a vysokoškolskými in-

stitucemi se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, 

mobilita studentů i akademických pracovníků, vý-

měna zkušeností, je řešena řada vědeckovýzkum-

ných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní 

odborná setkání, konference a semináře.

Univerzita se stává aktivní součástí evropského 

vysokoškolského vzdělávacího a výzkumného 

prostoru.

DFJP FES FEI FF FChT FR FZS UPa

1994 690 482 – 262 907 – – 2341

1995 901 720 – 350 935 – – 2906

1996 1093 1002 – 405 1013 – – 3513

1997 1154 1049 – 413 1043 – – 3659

1998 1153 1049 – 396 1005 – – 3603

1999 1353 1100 – 430 1149 – – 4032

2000 1373 1183 – 398 1290 – – 4244

2001 1436 1365 55 569 1301 – – 4726

2002 1448 1510 111 623 1448 – 85 5265

2003 1608 1861 167 870 1596 – 158 6260

2004 1676 2045 246 1057 1635 – 231 6890

2005 1874 2257 420 1267 1637 63 260 7778

2006 2118 2498 572 1520 1546 62 306 8622

2007 2096 2555 767 1711 1676 69 326 9200

UPa – Univerzita Pardubice, DFJP – Dopravní fakulta Jana Pernera, FES – Fakulta ekonomicko-správní, 

FEI – Fakulta elektrotechniky a informatiky, FF – Fakulta filozofická, FChT – Fakulta chemicko-technologická, 

FR – Fakulta restaurování, FZS – Fakulta zdravotnických studií.

Vývoj počtu studentů Univerzity Pardubice a jejích součástí:
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Fakulta chemicko-

technologická 

(FChT)

Fakulta chemicko-technologická, historicky nejstar-

ší fakulta Univerzity Pardubice, je fakultou s osmapa-

desátiletou tradicí a vysokým kreditem v České re-

publice i v zahraničí. Vyspěla ve významné centrum 

výuky chemie a technické chemie, materiálového 

inženýrství, chemických technologií, farmakoche-

mie, biologicko-chemických oborů, manažerských 

a řídících procesů. Výuka navazuje na tradiční stu-

dijní obory, upravené tak, aby vyhovovaly evropské-

mu standardu. Výuka na fakultě je v současné době 

realizována v 9 bakalářských studijních programech, 

6 navazujících magisterských programech a 7 dok-

torských studijních programech s 12 obory.

Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními pro-

jekty a osobnostmi, které působily a působí na její 

půdě. K věhlasu fakulty za dobu její existence při-

spěla a její rozvoj podporovala dlouhá řada vynikají-

cích pedagogů a vědců.

Děkanát FChT

nám. Čs. legií 565

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 111, 466 037 294

e-mail: dekanat.fcht@upce.cz, studijni.fcht@upce.cz 

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 8.00 – 11.00 hod

Úterý: 8.00 – 11.00 hod 13.00 – 15.00 hod

Středa:

Čtvrtek: 8.00 – 11.00 hod 13.00 – 15.00 hod

Pátek: 8.00 – 11.00 hod

Studijní oddělení FChT

Dana Petráňová (vedoucí, 1. ročník, tel.: 466 037 302)

Jaroslava Bláhová (2. ročník, kombinované studium, 

 habilitiace, tel.: 466 037 304)

Hana Hrašová (3. – 5. ročník, 1. a 2. ročník navazujících SP, 

tel.: 466 037 305)

Eva Karamazovová (doktorské studium, tel.: 466 037 074)

Michaela Pecková, DiS. (STAG, rozvrhy, zahraniční  studenti, 

tel.: 466 037 072)
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Fakulta chemicko-technologická má akreditovány následující studijní programy:

CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE

obor  CHEMIE A TECHNICKÁ CHEMIE

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě (Bc.)

ANORGANICKÉ A POLYMERNÍ MATERIÁLY

obory  ANORGANICKÉ MATERIÁLY,

 POLYMERNÍ MATERIÁLY A KOMPOZITY

bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

obor  MANAGEMENT OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

FARMAKOCHEMIE A MEDICINÁLNÍ MATERIÁLY

obor  FARMAKOCHEMIE A MEDICINÁLNÍ MATERIÁLY 

bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

POVRCHOVÁ OCHRANA STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

obory  POVRCHOVÁ OCHRANA STAVEBNÍCH A KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ

bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

obor  HODNOCENÍ A ANALÝZA POTRAVIN

bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

SPECIÁLNÍ CHEMICKO-BIOLOGICKÉ OBORY

obor  KLINICKÁ BIOLOGIE A CHEMIE

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě (Bc.)

obor  ANALÝZA BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ

magisterské studium navazující v prezenční formě (Mgr.)

POLYGRAFIE

obor  POLYGRAFIE

bakalářské studium v prezenční i kombinované formě (Bc.)

magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

obor EKONOMIKA A MANAGEMENT CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ

bakalářské studium v prezenční formě (Bc.)

obory EKONOMIKA A MANAGEMENT CHEMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ,

 CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ,

          INŽENÝRSTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,

          OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

Již brzy se většina studia přemístí do nového areálu fakulty, který se buduje v univerzitním kampusu:
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CHEMIE

obory ANALYTICKÁ CHEMIE,

          ANORGANICKÁ A BIOANORGANICKÁ CHEMIE,

          ORGANICKÁ CHEMIE,

          TECHNICKÁ FYZIKÁLNÍ CHEMIE

magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

obor  ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE,

          CHEMIE A TECHNOLOGIE PAPÍRU A CELULÓZOVÝCH MATERIÁLŮ,

          MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ,

           ORGANICKÉ POVLAKY A NÁTĚROVÉ HMOTY,

           TECHNOLOGIE ORGANICKÝCH SPECIALIT,

           TECHNOLOGIE VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POLYMERŮ,

           TEORIE A TECHNOLOGIE VÝBUŠIN,

          VLÁKNA A TEXTILNÍ CHEMIE

magisterské studium navazující v prezenční formě (Ing.)

Po ukončení navazujících magisterských studijních programů mohou být absolventi přijati k čtyřletému 

doktorskému studiu, které končí doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce (s titulem Ph.D.), 

a to v programech:

ANORGANICKÁ CHEMIE

obor  ANORGANICKÁ CHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE

obor  ORGANICKÁ CHEMIE

ANALYTICKÁ CHEMIE

obor  ANALYTICKÁ CHEMIE

FYZIKÁLNÍ CHEMIE

obor  FYZIKÁLNÍ CHEMIE

CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE

obor  ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE,

 ORGANICKÁ TECHNOLOGIE

CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ

obor  TECHNOLOGIE MAKROMOLEKULÁRNÍCH LÁTEK,

 POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ,

 CHEMIE A TECHNOLOGIE ANORGANICKÝCH MATERIÁLŮ

CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

obor  CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ,

 ENVIRONMENTÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ,

 ŘÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU
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Fakulta 

ekonomicko-správní 

(FES)

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubi-

ce připravuje kvalifikované odborníky pro výkon 

funkcí ve státní správě a samosprávě, dále pro fir-

my v průmyslu, obchodu a službách a to jak v ob-

lasti ekonomiky, financování a managementu, tak 

v oblasti informatiky a informačních technologií. 

Studenti jsou proto vzděláváni v předmětech eko-

nomiky a managementu, v problematice veřejné 

správy a práva, zvláště správního, intenzivně se 

seznamují s informačními systémy, technologiemi 

a výpočetní technikou, matematikou a statistikou, 

s důrazem na dobrou průpravu v cizích jazycích. 

V bakalářských, navazujících magisterských a dok-

torských studijních programech bude v akade-

mickém roce 2008/2009 studovat přibližně 

1700 posluchačů v prezenční formě studia a přes 

800 posluchačů v kombinované formě studia.

Studijní oddělení FES

Milada Větrovská  

(tel.: 466 036 065, milada.vetrovska@upce.cz)

Soňa Beranová  

(tel.: 466 036 022, sona.beranova@upce.cz)

Iveta Kašíková  

(tel.: 466 036 063, iveta.kasikova@upce.cz)

Radka Jakubíčková, DiS.

(tel.: 466 036 142, radka.jakubickova@upce.cz)

Kancelář: přízemí budovy EA (v pravé části v rohu)

Děkanát FES

Studentská 84

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 111, 466 036 512 

e-mail: dekanat.fes@upce.cz

Informační a poradenské centrum FES

Ivana Veselá

Studentská 84

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 454

e-mail: ivana.vesela@upce.cz, ipc@upce.cz

Kancelář v přízemí budovy EA, přímo proti vchodu 

do budovy.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí:

Úterý: 8.00 – 11.00 hod

Středa: 8.00 – 11.00 hod 13.00 – 15.00 hod

Čtvrtek:

Pátek: 7.30 – 10.00 hod 12.00 – 14.00 hod
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Fakulta ekonomicko-správní má akreditovány následující studijní programy:

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA

obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor EKONOMIKA A CELNÍ SPRÁVA

tříleté bakalářské studium v kombinované formě studia (Bc.)

obor EKONOMIKA PRO KRIMINALISTY

tříleté bakalářské studium v kombinované formě studia (Bc.)

obor EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU

navazující dvouleté magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

obor REGIONÁLNÍ ROZVOJ

navazující dvouleté magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

obor REGIONÁLNÍ A VEŘEJNÁ EKONOMIE

doktorské studium (Ph.D.)

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

obor INFORMATIKA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

navazující dvouleté magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

doktorské studium ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a Univerzitou Hradec Králové (Ph.D.)

obor REGIONÁLNÍ A INFORMAČNÍ MANAGEMENT

tříleté bakalářské studium obor v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

navazující dvouletý obor v prezenční formě (Ing.)

obor REGIONAL AND INFORMATION MANAGEMENT

tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium v anglickém jazyce pro zahraniční studenty (Bc.)

obor INFORMAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor POJISTNÉ INŽENÝRSTVÍ

navazující dvouleté magisterské studium v prezenční formě studia (Ing.) 

EKONOMIKA A MANAGEMENT

obor MANAGEMENT PODNIKU

tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

navazující dvouleté magisterské studium v prezenční i kombinované formě studia (Ing.)

obor EKONOMIKA A PROVOZ PODNIKU

tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

obor MANAGEMENT OCHRANY PODNIKU A SPOLEČNOSTI

tříleté bakalářské studium v prezenční i kombinované formě studia (Bc.)

Ve všech studijních programech je studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je 

obhajoba buď bakalářské nebo diplomové práce, a studenti získávají titul „bakalář“ nebo „inženýr“. Své 

absolventy fakulta charakterizuje jako manažery, případně informatiky v oblasti veřejné správy.
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Dopravní fakulta 

Jana Pernera 

(DFJP)

Před šestnácti lety, v roce 1992, byl položen základ 

k vytvoření Dopravní fakulty Jana Pernera v rám-

ci tehdejší VŠCHT v Pardubicích. V tom roce byla 

na Fakultě územní správy (dnešní FES) dne 1. října 

založena katedra dopravy. Dopravní fakulta Jana Per-

nera zahájila poté svoji činnost dne 1. dubna 1993.

V současné době je pardubická dopravní fakul-

ta koncipována jako fakulta multidisciplinárního 

charakteru ekonomicko-technologického a tech-

nického zaměření, vychovávající odborníky pro 

soukromé a státní dopravní společnosti a podni-

ky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné 

a projektové organizace, státní správu i školství, 

kteří jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, orga-

nizovat a řídit technologické procesy v dopravních 

a poštovních systémech, efektivně komunikovat se 

zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, 

Děkanát DFJP

Studentská 95

532 10 Pardubice 

tel.: 466 036 111, 466 036 509 

e-mail: dekanat.dfjp@upce.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 7.30 – 11.00 hod 13.00 – 14.30 hod

Úterý: 7.30 – 11.00 hod

Středa:

Čtvrtek: 7.30 – 11.00 hod 13.00 – 14.30 hod

Pátek:

přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečo-

vat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostřed-

ků a infrastruktury.

Mimo Pardubice má DFJP dislokovaná pracoviš-

tě v České Třebové a v Praze. Akademický rok 

2002/2003 byl dalším významným rokem ve vývoji 

Dopravní fakulty Jana Pernera. Začalo se realizovat 

tzv. strukturované studium, které má tři stupně: 

bakalářský (tříletý), magisterský (dvouletý) a dok-

torský (tříletý). Tím byl vytvořen zásadní krok pro 

začlenění fakulty do soustavy celoevropského vy-

sokého školství, umožňující vzájemnou, oboustran-

nou mobilitu studentů i pedagogů. Toto systémové 

řešení zvýšilo uplatnění a kariérní možnosti absol-

ventů v globálním, silném konkurenčním prostředí.

V roce 2006 prošla fakulta úspěšně reakredita-

cí studijních programů Akreditační komisí MŠMT 

a v roce 2007 získala akreditaci nového význam-

ného studijního programu Stavební inženýrství, 

do kterého budou v akademickém roce 2008/2009 

přijati první studenti bakalářského studia.

Studijní oddělení DFJP

Aja Nevečeřalová (vedoucí, 1. a 2. ročník prezenčního studia,

tel.: 466 036 096, aja.neveceralova@upce.cz)

Anna Kampfová (3. – 5. ročník prezenčního studia,

tel.: 466 036 097, anna.kampfova@upce.cz)

Jana Bradáčová (kombinované studium,

tel.: 466 036 098, jana.bradacova@upce.cz)

Isabela Řepková (přihlášky, poplatky, tajemnice proděkana 

pro studijní plány, 

tel.: 466 036 752, isabela.repkova@upce.cz)

Ing. Jitka Voženílková (samostatná referentka, tajemnice 

 proděkana pro elektronické systémy a rozvrh,

tel.: 466 036 102, jitka.vozenilkova@upce.cz)
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Dopravní fakulta Jana Pernera má akreditovány následující studijní programy:

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A SPOJE

obor  DOPRAVNÍ MANAGEMENT, MARKETING A LOGISTIKA

bakalářské studium (Bc.)

obor  TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

bakalářské studium (Bc.)

obor  DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

bakalářské studium (Bc.)

obor  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

bakalářské studium (Bc.)

obor  PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A INFRASTRUKTURY

bakalářské studium (Bc.)

obor  APLIKOVANÁ INFORMATIKA V DOPRAVĚ

bakalářské studium (Bc.)

obor  MAMAGEMENT, MARKETING A LOGISTIKA VE SPOJÍCH

bakalářské studium (Bc.)

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

obor DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

čtyřleté bakalářské studium (Bc.)

obor  DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ

jedenapůlroční magisterské studium navazující (Ing.)

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ A SPOJE

obor  DOPRAVNÍ MANAGEMENT, MARKETING A LOGISTIKA

magisterské studium navazující (Ing.)

obor  TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

magisterské studium navazující (Ing.)

obor  DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

magisterské studium navazující (Ing.)

obor  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

magisterské studium navazující (Ing.)

obor  PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A INFRASTRUKTURY

magisterské studium navazující (Ing.)

obor  APLIKOVANÁ INFORMATIKA V DOPRAVĚ

magisterské studium navazující (Ing.)

obor  TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY

magisterské studium navazující (Ing.)

TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH

obor  TECHNOLOGIE A MANAGEMENT V DOPRAVĚ A TELEKOMUNIKACÍCH

doktorské studium (Ph.D.)

obor  DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A INFRASTRUKTURA

doktorské studium (Ph.D.)
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Fakulta filozofická 

(FF)

Fakulta filozofická je další fakultou univerzity, 

dotvářející svým humanitním a filologickým za-

měřením komplexitu vědních disciplín pěstova-

ných na Univerzitě Pardubice. V roce 1992 vznikl 

při vysoké škole Ústav cizích jazyků, později pře-

jmenovaný na Ústav jazyků a humanitních studií, 

jehož cílem bylo v krátké době zabezpečit do-

statek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků pro 

základní školy a pro první stupně víceletých gym-

názií. Postupně se studijní nabídka rozšiřovala 

o další programy jak filologické, tak zaměřené 

do oblasti historie, filozofie a sociologie. V lednu 

2001 se vysokoškolský ústav přetransformoval 

na samostatnou Fakultu humanitních studií, kte-

rá byla na konci roku 2005 přejmenována na Fa-

kultu filozofickou. Kromě odborně zaměřené 

výuky vlastních studijních programů a tomu od-

povídajících vědeckovýzkumných aktivit nabízí 

fakulta programy celoživotního vzdělávání v ob-

lasti společenských věd.

 
Studijní oddělení FF

Naďa Tichá (vedoucí, tel.: 466 036 637, nada.ticha@upce.cz)

Irena Kolmašová (tel.: 466 036 213, irena.kolmasova@upce.cz)

Eva Veletová (tel.: 466 036 239, eva.veletova@upce.cz)

Děkanát FF

Studentská 84

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 226

e-mail: dekanat.ff@upce.cz 

Informační a poradenské centrum FF

Bc. Vladislava Kerlesova

Studentská 84

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 224

e-mail: ipc.ff@upce.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí:  13.00 – 15.00 hod

Úterý:   9.00 – 11.00 hod

Středa:   13.00 – 15.00 hod

Čtvrtek:   9.00 – 11.00 hod 

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 8.00 – 11.00 hod 13.00 – 15.00 hod

Úterý: 8.00 – 11.00 hod 13.00 – 15.00 hod

Středa:

Čtvrtek: 8.00 – 11.00 hod 13.00 – 15.00 hod

Pátek:
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Fakulta filozofická má akreditovány následující studijní programy:

FILOZOFIE

obor  FILOZOFIE

bakalářské studium (Bc.)

obor  RELIGIONISTIKA

bakalářské studium (Bc.)

magisterské studium navazující (Mgr.)

HUMANITNÍ STUDIA

obor  HUMANITNÍ STUDIA

bakalářské studium (Bc.)

obor  KOMUNITNÍ STUDIA

bakalářské studium (Bc.)

SOCIOLOGIE

obor  SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE

bakalářské studium (Bc.)

magisterské studium navazující (Mgr.)

obor  SOCIOLOGIE

bakalářské studium (Bc.)

HISTORICKÉ VĚDY

obor  HISTORIE (DVOUOBOROVÉ)

bakalářské studium (Bc.) v kombinaci s obory: OCHRANA HMOTNÝCH PAMÁTEK a SLAVISTICKÁ STUDIE 

ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE

obor  KULTURNÍ DĚJINY

bakalářské studium (Bc.)

magisterské studium navazující (Mgr.)

obor  HISTORICKO-LETERÁRNÍ STUDIA

bakalářské studium (Bc.)

obor  SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA

bakalářské studium (Bc.)

obor  OCHRANA HMOTNÝCH PAMÁTEK (DVOUOBOROVÉ)

bakalářské studium (Bc.) v kombinaci s oborem: HISTORIE

obor  HISTORIE 

doktorské studium (Ph.D.)
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FILOLOGIE

obor  ANGLICKÝ JAZYK PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI

bakalářské studium (Bc.)

obor  NĚMECKÝ JAZYK PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI

bakalářské studium (Bc.)

obor  SLAVISTICKÁ STUDIA ZEMÍ EVROPSKÉ UNIE (DVOUOBOROVÉ)

bakalářské studium (Bc.) v kombinaci s oborem: HISTORIE

SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

obor  ANGLICKÝ JAZYK – SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

bakalářské studium (Bc.)

UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

obor  UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA

pětileté magisterské studium a navazující dvouleté magisterské studium (Mgr.)
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Fakulta 

restaurování (FR)

Fakulta byla na univerzitě založena v roce 2005. 

Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými 

aktivitami v oblasti konzervace a restaurování 

památek a zapojením do projektů zaměřených 

na záchranu kulturního fondu České republiky 

i mezinárodních navazuje na činnosti pěstované 

od roku 1993 na Institutu restaurování a kon-

zervačních technik, o.p.s., Litomyšl. Je jedním 

z mála univerzitních pracovišť, které zabezpe-

čuje výchovu vysokoškolsky vzdělaných restau-

rátorů.

Cílem bakalářského studijního programu Vý-

tvarná umění, pěstovaného ve čtyřech oborech, 

je připravit odborníky v oblasti restaurování 

a konzervace památek na různých podložkách, 

vzdělaných jak v oblasti umělecké, výtvarného 

a užitého umění, historie umění, ale i řeme-

slně zdatných, kteří mají dostatečné znalosti 

i v přírodních vědách, chemických technologi-

ích a příbuzných oborech a využívají soudobé 

poznatky a moderní metody v konzervačních 

technikách. Důraz je rovněž kladen na etické 

a estetické aspekty restaurování, památkové 

péče a znalosti legislativy. 

Děkanát FR 

Jiráskova 3

570 01 Litomyšl

tel.: 466 036 595, 466 036 590

fax: 461 612 565

e-mail: dekanat.fr@upce.cz 

Fakulta též nabízí navazující magisterský studijní 

program a to ve dvou oborech – Restaurování 

a konzervace nástěnné malby, sochařských děl 

a povrchů architektury a Restaurování a konzer-

vace děl písemné kultury. 

Absolventi jsou odborně připraveni na nároč-

nou dráhu samostatného restaurátora a kon-

zervátora uměleckých a řemeslných děl. Dosa-

žená kvalif ikace dává vynikající předpoklady pro 

uplatnění při obnově a uchovávání uměleckých 

a architektonických památek i v mezinárodním 

měřítku.

Studijní oddělení FR

Jitka Dudychová a Petra Pokorná

(tel.: 466 036 595, fax: 461 612 565, studijni.fr@upce.cz) 
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Fakulta restaurování má akreditovány následující studijní obory:

VÝTVARNÁ UMĚNÍ

obor RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE KAMENE A SOUVISEJÍCÍCH MATERIÁLŮ

bakalářské studium (BcA.)

obor RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE NÁSTĚNNÉ MALBY A SGRAFITA 

bakalářské studium (BcA.)

obor RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE PAPÍRU, KNIŽNÍ VAZBY A DOKUMENTŮ

bakalářské studium (BcA.)

obor  RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE UMĚLECKÝCH DĚL NA PAPÍRU A SOUVISEJÍCÍCH 

MATERIÁLECH

bakalářské studium (BcA.)

VÝTVARNÁ UMĚNÍ

obor  RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE DĚL NÁSTĚNNÉ MALBY, SOCHAŘSKÝCH DĚL 

 A POVRCHŮ ARCHITEKTURY

magisterské studium navazující (MgA.)

obor  RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE DĚL PÍSEMNÉ KULTURY

magisterské studium navazující (MgA.)
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ním oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní 

a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, 

který je společným doktorským programem se 

Zdravotně-sociální fakultou Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích.

Studijní oddělení FZS

Monika Kalvachová, Alena Vítková

(tel.: 466 037 726, studijni.fzs@upce.cz)

Fakulta 

zdravotnických 

studií (FZS)

Děkanát FZS

Průmyslová 395

532 10 Pardubice

tel.: 466 037 728

fax: 466 670 550

e-mail: dekanat.fzs@upce.cz 

Fakulta zdravotnických studií byla ustanovena 

k 1. lednu 2007 transformací z Ústavu zdravot-

nických studií, založeného v roce 2002. Zajišťu-

je výuku v bakalářském, magisterském studijním 

programu a ve dvou doktorských studijních pro-

gramech. Koncepce bakalářského studijního pro-

gramu Ošetřovatelství s obory Všeobecná sestra 

a Porodní asistentka je v souladu s požadavky 

Evropské unie a absolventi se mohou po ukon-

čení studia ucházet ve své odbornosti o pracovní 

zařazení v zemích EU. V roce 2008 se podařilo 

ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví 

Univerzity obrany v Brně otevřít nový bakalářský 

studijní program Specializace ve zdravotnictví se 

studijním oborem Zdravotnický záchranář a dok-

torský studijní program Ošetřovatelství, který je 

společným studijním programem se Zdravotně-

sociální fakultou Jihočeské univerzity. Navazují-

cí magisterský studijní program Ošetřovatelství 

s obory Ošetřovatelství a Ošetřovatelství ve vy-

braných klinických oborech umožňuje absolven-

tům bakalářského studijního oboru Všeobecná 

sestra a Ošetřovatelství získat úplné vysoko-

školské vzdělání a titul magistra ošetřovatelství. 

Od roku 2007 je otevřen doktorský studijní 

program Specializace ve zdravotnictví ve studij-

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí:

Úterý: 8.00 – 11.00 hod 13.00 – 16.00 hod

Středa:

Čtvrtek: 8.00 – 11.00 hod 13.00 – 16.00 hod

Pátek:
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Fakulta zdravotnických studií má akreditovány následující studijní obory:

OŠETŘOVATELSTVÍ

obor VŠEOBECNÁ SESTRA

bakalářské studium (Bc.)

Kvalifikace všeobecná sestra má široký systémový základ v ošetřovatelství a její získání umožňuje po nástupu 

do praxe více specializací např. v péči o děti, seniory, v domácí péči, v komunitní péči, v péči o rodinu, v ne-

mocniční péči, v péči o duševně nemocné, tělesně a mentálně postižené, v péči o drogově závislé, onkologicky 

nemocné a v paliativní/hospicové péči atd.

obor PORODNÍ ASISTENTKA

bakalářské studium (Bc.)

Absolventka studia je oprávněna k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v oblasti odborné ošetřova-

telské péče o ženu, rodičku a novorozence. Je schopna tuto péči zajišťovat v oboru porodnictví a gynekologie. 

Nachází uplatnění v preventivním ošetřovatelském procesu, na úseku diagnostiky, terapie a ošetřování těhot-

ných žen, rodiček a novorozenců, šestinedělek, gynekologicky nemocných žen a v dětské gynekologii.

obor OŠETŘOVATELSTVÍ

magisterské studium navazující (Mgr.)

Magisterský studijní obor Ošetřovatelství představuje dokončený typ plného odborného vysokoškolského 

zdravotnického vzdělání v oblasti nelékařské klinické péče a administrativy. Ze studijního programu zřetelně 

vyplývá aktivní podíl magistry na léčebně-preventivní činnosti včetně základů diagnostiky, zvládnutí některých 

vyšetřovacích metod i léčebných úkonů.

obor OŠETŘOVATELSTVÍ VE VYBRANÝCH KLINICKÝCH OBORECH

magisterské studium navazující (Mgr.)

Magisterský studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech představuje dokončený typ plného 

odborného vysokoškolského zdravotnického vzdělání v oblasti dlouhodobé, paliativní a hospicové péče. Absol-

venti jsou připraveni pro plnění rolí v primární, sekundární a terciární sféře zdravotnických služeb u dlouho-

době a nevyléčitelně nemocných, v ošetřovatelské vědě, výzkumu, vzdělávání, administrativě a zdravotnické 

politice.

program  OŠETŘOVATELSTVÍ

doktorské studium (Ph.D.)

Doktorský studijní program je zaměřen na výchovu kvalifikovaných odborníků pro vědecko-výzkumnou práci 

orientovanou na ošetřovatelství. Absolvent je schopen řídit a poskytovat ošetřovatelskou péči, provádět změny 

a rozhodovat na základě výzkumu s cílem udržet a zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče.

SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

obor  ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANAŘ

bakalářské studium (Bc.)

Zdravotnický záchranář je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, který je schopen samostatně poskytnout indi-

viduální péči jedincům akutně ohroženým na zdraví a kompletně ovládá poskytování předlékařské první pomoci. 

Specifickou ošetřovatelskou péči uplatňuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné 

služby a v rámci akutního příjmu.

obor  PREVENCE, NÁPRAVA A TERAPIE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKY DĚTÍ, 

 DOSPĚLÝCH A SENIORŮ

doktorské studium (Ph.D.)

Doktorský studijní obor je zaměřen na výchovu vědeckých a výzkumných pracovníků orientovaných na zdra-

votně sociální problematiku dětí, dospělých a seniorů v oblastech prevence, nápravy a terapie. Hlavní vědecká 

a výzkumná činnost je zaměřena na prevenci úrazů, civilizačních chorob, sociálně patologických stavů, násilí, 

zneužívání a na humanitární činnost v rozvojových zemích.
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Nejmladší fakulta univerzity – Fakulta elektro-

techniky a informatiky vznikla k 1. lednu 2008 

a navazuje na činnost Ústavu elektrotechniky 

a informatiky, založeného v roce 2002.

Fakulta vychovává odborníky v pěti studijních 

oborech v bakalářských a navazujících magister-

ských programech Informační technologie a Elek-

trotechnika a informatika, čímž reaguje na potře-

bu vysokoškolsky vzdělaných specialistů v oblasti 

elektroniky, komunikačních, informačních a řídi-

cích technologií. 

Tříleté bakalářské studium studijního programu 

Informační technologie je zaměřeno zejména 

na oblast informačních technologií z hlediska me-

tod zpracování informací, programovacích jazyků, 

výstavby a správy databází a aplikací systémové 

analýzy. Studenti získávají také základní znalosti 

v teoretických předmětech jako jsou matematika, 

statistika a základy slaboproudé elektrotechniky. 

Dále jim jsou poskytnuty základy ekonomiky, 

managementu, marketingu a odborná jazyková 

příprava z jazyka německého a anglického. Učeb-

Fakulta 

elektrotechniky 

a informatiky (FEI)

Děkanát FEI

Studentská 95

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 111, 466 036 792

e-mail: dekanat.fei@upce.cz

ní plány navazujícího dvouletého magisterského 

studia jsou sestaveny vyváženě z teoretických 

předmětů všeobecného základu, z odborných 

předmětů příslušného oboru a ze všeobecných 

předmětů, rozšiřujících obzor studenta tak, aby 

absolventi našli dobré uplatnění především v řídi-

cích a technických funkcích. Absolventi fakulty se 

specializací na IT tak snadno nacházejí uplatnění 

zejména ve firmách a organizacích, které se za-

bývají vývojem a správou softwaru, databází a in-

formačních systémů a jejich provozováním, jako 

technici, analytici, programátoři, správci databá-

zí, správci sítě, jako pracovníci projekčních a pro-

vozních útvarů specializovaných softwarových 
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firem, v oblasti informačních služeb, HW a SW 

prostředků, též na pozicích řídících pracovníků 

pro rozvoj a řízení provozu podnikové informati-

ky ve firmách působících v jakémkoliv oboru.

Druhý bakalářský studijní program Elektrotech-

nika a informatika byl akreditován v roce 2004. 

Nabízí rovněž tříleté studium a je určen pro pří-

pravu odborníků s uplatněním v elektronickém 

průmyslu, ale i v dalších odvětvích se zaměřením 

na aplikaci mikroprocesorů a počítačů při řízení, 

kontrole, ovládání i diagnostice elektronických 

systémů a zařízení. Student bakalářského studia 

má dobrý přehled v oblasti obecné elektrotech-

niky a elektroniky i teoretický základ v matemati-

ce, fyzice a dalších vědách. Jeho speciální znalosti 

se týkají hlavně přenosu a zpracování signálu a in-

formací, aplikací mikroprocesorů a počítačů při 

řízení různých procesů i elektronických systémů. 

Studenti magisterského studia budou podle volby 

povinně volitelných předmětů připraveni praco-

vat buď v oblasti komunikačních, nebo řídících 

systémů, v oblasti digitální techniky zpracování 

signálů, případně v oblasti zpracování a přenosu 

multimediálních signálů. Absolventi se zaměřením 

na elektrotechniku a komunikační technologie 

naleznou uplatnění především ve funkcích tech-

niků, případně nižších řídicích pracovníků jed-

nak ve firmách a organizacích, které se zabývají 

provozem, údržbou, výrobou či správou komu-

nikační, automatizační a zabezpečovací techniky, 

ale i v ostatním průmyslu, dopravě a spojích, dále 

mohou pracovat ve vývojových a projektových 

organizacích, při technické kontrole výroby nebo 

ve stanicích technické kontroly a v dalších zku-

šebních a testovacích institucích. U absolventů 

magisterského studia lze očekávat obsazení pozic 

pracovníků, kteří budou řídit, ovládat, udržovat, 

testovat a kontrolovat nebo opravovat složitá 

zařízení a systémy využívající informační techno-

logie.

Fakulta rovněž vytváří kvalitní akademické vý-

zkumně-vývojové pracoviště a zázemí pro domá-

cí i zahraniční firmy Pardubického kraje i širšího 

severovýchodního regionu Čech, který má dlou-

hodobou tradici elektrotechnického a elektro-

nického průmyslu.

 
Studijní oddělení FEI

Renata Kalhousová

(tel.: 466 036 652, renata.kalhousova@upce.cz)

Fakulta elektrotechniky a informatiky má akreditovány následující studijní programy:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

bakalářské studium (Bc.)

magisterské studium navazující (Ing.)

obor  ŘÍZENÍ PROCESŮ

bakalářské studium (Bc.)

ELEKTROTECHNIKA A INFORMATIKA

obor KOMUNIKAČNÍ A MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA

bakalářské studium (Bc.)

obor KOMUNIKAČNÍ A ŘÍDÍCÍ TECHNOLOGIE

navazující magisterské studium (Ing.)

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí:

Úterý: 11.00 – 15.00 hod

Středa: 9.00 – 11.00 hod 13.00 – 15.00 hod

Čtvrtek: 9.00 – 13.00 hod

Pátek:
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Možnosti studia v zahraničí
Univerzita rozvíjí mezinárodní spolupráci v řadě 

oblastí. Jednou z priorit je umožnit studentům 

strávit alespoň část studia na zahraniční vysoké 

škole.

Jednou z nejjednodušších cest, jak studovat v za-

hraničí, je vytipovat si zahraniční instituci, která 

nabízí obdobný studijní program tomu, který stu-

dujete na Univerzitě Pardubice, zjistit jejich poža-

davky, domluvit si s nimi vaše přijetí a vyjednat si 

s vaší mateřskou fakultou uznání studia v zahra-

ničí. A poté vycestovat a studovat. Až na výjimky 

ovšem na vlastní náklady.

Studovat v zahraničí je však možné i s finančním 

příspěvkem. Tuto cestu umožňují různé programy 

(národní i mezinárodní), fondy a nadace.

Stěžejním programem podporujícími mobility 

vysokoškolských studentů je program Evropské 

unie – Lifelong Learning Programme/Erasmus. 

Tento program Lifelong Learning Programme/

Erasmus vám umožní strávit 3 až 12 měsíců vy-

sokoškolského studia na jiné evropské univerzi-

tě. Stačí jen řádně ukončit první ročník a aktivně 

ovládat jednu z cizích řečí. Výběrové řízení probí-

há každoročně na jaře (v březnu). Od roku 1997, 

tj. od zapojení univerzity do tohoto programu, se 

nám již podařilo vyslat na zahraniční univerzity 

přibližně 1 000 studentů. V následujícím akade-

mickém roce 2008/09 očekáváme výjezd zhruba 

220 studentů.

Program stáží Erasmus je orientován prakticky, 

Oddělení pro vzdělávání a výzkum – Centrum 
mezinárodních mobilit (přízemí rektorátu):

Studentská 95
Pardubice 532 10

e-mail: mobility@upce.cz

http://international.upce.cz 

Bc. Michal Rolčík
institucionální koordinátor programu ERASMUS, 
koordinátor praktických stáží ERASMUS
tel.: 466 036 496, e-mail: michal.rolcik@upce.cz

Ing. Jana Balcarová
referentka pro mezinárodní mobility a vzdělávání
tel.: 466 036 350, e-mail: jana.balcarova@upce.cz

Eva Petráňová
referentka pro mezinárodní mobility a vzdělávání
tel.: 466 036 725, e-mail: eva.petranova@upce.cz

studentům nabízí za velice příznivých podmínek 

možnost odborných 3 až 12 měsíčních stáží v za-

hraničí u různých firem a institucí.

Z prostředků dalších programů (Rozvojové pro-

gramy MŠMT ČR apod.), fondů (International Vise-

grád Fund, Fulbright Commission, CEEPUS apod.), 

nadací a velvyslanectví můžete získat stipendium 

na další studijní pobyt na zahraniční univerzitě buď 

dle vlastního výběru, nebo dle podmínek programu 

nebo zahraniční univerzity, se kterou má univerzi-

ta uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci.

Všechny výše uvedené aktivity a mnoho dalších, 

zde sice nejmenovaných, ale neméně zajímavých, 

jsou určeny studentům všech úrovní vysokoškol-

ského studia, tj. studentům bakalářských, magis-

terských i doktorských studijních programů.

Podrobnější informace o různých možnostech 

studia v zahraničí, kontakty na zahraniční vyso-

koškolské instituce a nabídku finančního krytí 

vám ochotně poskytnou pracovníci Oddělení pro 

vzdělávání a výzkum – centra mezinárodních mo-

bilit, které naleznete ve Studentské ulici č. p. 95, 

v přízemí budovy rektorátu. Tyto a řadu dalších 

aktuálních informací pravidelně zveřejňujeme 

na webových stránkách univerzity a prostřednic-

tvím jednotlivých fakult, jejich kateder a vysoko-

školských ústavů.
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Dodatek k diplomu – Diploma Supplement

Každý absolvent bakalářského, navazujícího 

ma gisterského nebo magisterského studia Uni-

verzity Pardubice kromě svého absolventského 

diplomu obdrží i dodatek k diplomu. Dodatek 

doplňuje základní doklad o získané kvalifikaci 

absolventa a slouží budoucímu zaměstnavate-

li nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského 

společenství jako podrobnější informace o do-

savadním studiu absolventa a jeho dosaženém 

vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván 

dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém 

jazyce.

Na Univerzitě Pardubice je dodatek k diplomu 

vydáván bezplatně na formátu přeložené A3 

a obsahuje informace o totožnosti držitele kva-

lifikace, o jejím druhu a úrovni, informace o do-

sažených výsledcích celého studia a o národním 

vysokoškolském systému.

Univerzita Pardubice tak plní doporučení „Berlín-

ského komuniké“ z roku 2003, které v rámci tzv. 

Boloňského procesu společným usnesením minist-

rů stanovilo, že „od roku 2005 každý absolvent ob-

drží automaticky a bezplatně dodatek k diplomu“. 

Zároveň ministři vyzvali vysoké školy i zaměstnava-

tele, aby „dodatku k diplomu plně využívali, aby tak 

mohli těžit ze zdokonalené transparentnosti a flexi-

bility systému akademických hodností pro podporu 

zaměstnatelnosti a pro usnadnění akademického 

uznání za účelem dalšího studia“.

Dodatek je tedy prostředkem ke zlepšení meziná-

rodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademické-

ho a profesního uznávání kvalifikací (diplomů, titu-

lů, osvědčení atd.) a současně výrazně usnadňuje 

předávání všech podstatných informací o kvalifikaci 

a průběhu studia uchazeče o zaměstnání, o praxi 

nebo o dalším studiu.
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Každá vysoká škola v ČR se musí řídit několika zá-

kony, tím nejdůležitějším je zákon č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách (a o změně a doplnění dalších 

zákonů). Samosprávnými akademickými orgány uni-

verzity jsou akademický senát, rektor, vědecká rada 

a disciplinární komise. Dalšími orgány vysoké školy 

je správní rada a kvestor.

Vedení univerzity

V čele UPa je rektor, který řídí činnost univerzi-

ty, jedná a rozhoduje ve věcech univerzity. Pravo-

moci ve věcech týkajících se fakult jsou přenese-

ny na děkany fakult. Funkci rektora nyní zastává 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. Rektor jmenuje pro-

rektora pro vědu a tvůrčí činnost, prorektora pro 

studium a pedagogickou činnost, prorektora pro 

vnější vztahy a rozvoj a prorektora pro vnitřní zá-

ležitosti. Poradním orgánem rektora je Vedení UPa 

– členy jsou rektor, prorektoři a kvestor. Kvestor 

řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity. V sou-

časné době tuto funkci zastává Ing. Milan Bukač.

Akademický senát

Akademický senát univerzity je samosprávným 

zastupitelským akademickým orgánem a skládá 

Orgány univerzity a fakult
se z 34 volených členů akademické obce – sená-

torů. Volební období senátu je tříleté. Jsou v nich 

zastoupeni akademičtí pracovníci a také studenti 

fakult, a to v takovém počtu, aby byla zastoupena 

každá fakulta šesti členy. Z tohoto počtu musí být 

minimálně jedna třetina tvořena studenty. Senát má 

proto dvě komory. Senátoři z řad akademických 

pracovníků tvoří komoru akademických pracovní-

ků, senátoři z řad studentů tvoří komoru studen-

tů. Předsedou senátu v tomto funkčním období je 

Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Veškeré zápisy z akade-

mického senátu máte možnost nalézt na webových 

stránkách univerzity.

Do senátu může kandidovat každý, kdo má zájem 

podílet se na chodu univerzity či fakult. Členství 

nemá žádnou hmotnou výhodu. Každý senátor – 

student je zároveň členem Studentské Rady Uni-

verzity Pardubice (SRUPa). Své akademické senáty 

mají rovněž jednotlivé fakulty.

Vědecká rada

Vědeckou radu univerzity jmenuje rektor. Zasedá 

minimálně dvakrát ročně a jedná o významných 

odborných vědecko-pedagogických záležitostech 

univerzity. Fakulty mají také své vědecké rady. 



23

Studentská rada Univerzity Pardubice
Členové SRUPa jsou studenti Univerzity Pardu-

bice (UPa), kteří byli zvoleni vašimi staršími ko-

legy do akademických senátů. Jako noví členové 

akademické obce se na volení svých zástupců 

budete moci podílet i vy. Dalšími členy jsou de-

legát a jeho náhradník do Studentské komory 

Rady vysokých škol (http://www.skrvs.cz).

SRUPa hájí zájmy studentů u vedení univerzity, 

v jednotlivých fakultních senátech a v Akademic-

kém senátu UPa. Shromažďujeme od studentů 

podněty, nápady a připomínky k věcem, které by 

se měly na UPa zlepšit popřípadě změnit. Tyto 

připomínky projednává buď na schůzích, které 

jsou veřejné, nebo přímo s vedením fakult, případ-

ně s vedením UPa. Na SRUPa se mohou obracet 

studenti o pomoc zejména, pokud mají problémy 

nebo nesrovnalosti při studiu, s ubytováním na ko-

lejích či žádají pouze o radu. SRUPa se snaží při-

spět ke zlepšení kulturního prostředí na univerzitě 

a v jejím bezprostředním okolí a v neposlední řadě 

podporovat iniciativu studentů.

Hlavní činností SRUPa je: 

–  navrhovat Akademickému senátu UPa de-

legáta a náhradníka do Studentské komory 

Rady vy sokých škol,

–  v zastoupení studentské obce jednat s ostat-

ními součástmi univerzity,

–  koordinovat práci všech studentských sená-

torů v jednotlivých akademických senátech,

–  svolávat studentskou část akademické obce 

univerzity,

–  vyjadřovat se k rozhodnutím vedení univer-

zity, fakult, ústavů univerzity a k rozhodnu-

tím Sprá vy kolejí a menzy (dále jen SKM), 

navrhovat řediteli SKM po projednání v Ko-

lejní radě kan didáta na práci v Ubytovací 

kanceláři z řad studentské části akademické 

obce,

–  konzultovat s vedením SKM problémy sou-

visející s podmínkami ubytování a života stu-

dentů v koleji univerzity.

Veškeré materiály o SRUPa a kolejní radě (zá-

pisy z jednání, novinky) včetně diskusních fór 

najdete na http://srupa.upce.cz.

Současný předseda SRUPa

Michal Říha, FEI

e-mail: net.riha@seznam.cz

Kancelář SRUPa

Kolejní pavilon A, místnost A226

e-mail: studentska.rada@upce.cz

http://srupa.upce.cz

Disciplinární komise

Disciplinární komise řeší prohřešky studentů 

proti studijnímu řádu, příp. dalším univerzitním 

pravidlům a normám.

O dalších orgánech vysoké školy, fakult a dal-

ších statutárně významných aktivitách se lze 

snadno dozvědět na www stránkách univerzity 

a na úřední desce.

Akademické svobody a akademická obec

Univerzity jsou tradičně spjaty s právy 

svobodného vzdělávání a vědeckého bádání, 

které jsou v České republice vymezeny zákonem 

o vysokých školách, na Univerzitě Pardubice 

je potvrzuje její Statut. Tato práva označujeme 

jako akademické svobody, které přísluší členům 

akademické obce.

Akademickou obec Univerzity Pardubice tvoří 

její akademičtí pracovníci (profesoři, docenti, 

odborní asistenti a asistenti) a studenti.

V České republice jsou profesoři jmenováni 

prezidentem republiky, docenti jsou jmenováni na 

základě habilitačního řízení rektorem univerzity, 

na níž habilitační řízení proběhlo. Je zvykem, že se 

akademičtí pracovníci oslovují nejvyšší dosaženou 

hodností (profesor, docent) či akademickým 

titulem (doktor – Ph.D., resp. inženýr – Ing., 

magistr – Mgr.), případně funkčním označením 

(rektor, prorektor, děkan, proděkan).
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Již jedenáct let slouží pedagogům a studentům, 

ale i ostatní odborné veřejnosti v srdci univer-

zitního kampusu v Polabinách budova Univer-

zitní knihovny (v těsné blízkosti kolejí). Tato 

multifunkční moderní budova se nachází přímo 

u zastávky MHD Polabiny-Hradecká (např. linka 

trolejbusu č. 3, 7).

Na budovu knihovny navazuje univerzitní aula s řa-

dou poslucháren. V Univerzitní knihovně je umístěn 

veškerý fond knih a skript pro všechny fakulty a ča-

sopisecký fond pro Dopravní fakultu Jana Pernera, 

Fakultu ekonomicko-správní, Fakultu filozofickou, 

Fakultu zdravotnických studií a Fakultu elektro-

techniky a informatiky. Časopisecký fond pro 

Fakultu chemicko-technologickou a encyklope-

dická díla z oboru chemie a chemické technologie 

jsou prozatím k dispozici ve studovnách knihovny 

v 1. patře budovy Fakulty chemicko-technologické 

na nám. Čs. legií 565. Po dostavbě nového areálu 

FChT se i tyto fondy přemístí do knihovny v kam-

pusu. Součástí Fakulty restaurování v Litomyšli je 

také pobočka Univerzitní knihovny, která zajišťuje 

služby pro tamní studenty. 

Univerzitní knihovna má ve svých fondech téměř 

200 000 dokumentů a průběžně odebírá kolem 

400 titulů českých i zahraničních časopisů.

Univerzitní knihovna
Přízemí

V přízemí budovy jsou umístěny knihy, skripta, au-

diokazety a videokazety, které je možno si půjčovat 

domů. Řazení fondu je oborové dle Mezinárodního 

desetinného třídění (MDT) a v jednotlivých obo-

rech vzestupně dle signatur. Regály jsou označeny 

číselným znakem MDT i slovním vyjádřením oboru. 

Skripta jsou umístěna v pravé zadní části volného 

výběru. Audiokazety a videokazety se nacházejí 

ve skříňkách poblíž výpůjčního pultu. Vzadu za re-

gály je počítačová studovna s 15 PC s připojením 

na Internet. Studovna je pro registrované uživatele 

volně přístupná. Počítače jsou napojeny na síťové 

tiskárny u výpůjčního a informačního pultu. Platby 

za tisky se provádějí v systému SafeQ. Vedle této 

místnosti se dále nachází také uzavřená studovna 

určená především pro studium ve skupinách.

První poschodí

V prvním poschodí je studovna. Jsou zde uloženy 

encyklopedie, slovníky, všeobecná příručková lite-

ratura, základní studijní literatura, závěrečné vyso-

koškolské práce, časopisy a sbírky zákonů. Všechny 

tyto dokumenty jsou určeny pouze k prezenčnímu 

studiu. U informačního pultu je možno si také vy-

půjčit CD-ROMy a prohlížet si je na multimediál-

ním počítači ve videostudovně. Ve videostudovně 

jsou další audiokazety a videokazety určené pouze 
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k prezenčnímu poslechu a prohlížení. Jsou zde také 

další počítačové studovny. Pracovní místo u těch-

to počítačů je třeba si rezervovat na rezervačním 

PC s dotykovou obrazovkou, který je umístěn 

před vstupem do chráněných prostor nebo přímo 

na rezervačním PC v prvním poschodí umístěným 

u počítačových studoven. Další možností je navští-

vit webové stránky http://homer.upce.cz a provést 

rezervaci PC online. Před vstupem do těchto stu-

doven si uživatel potvrdí rezervaci u PC v prvním 

poschodí knihovny. V jedné ze studoven se nachází 

PC označený nálepkou TISK, který je určen pouze 

pro tisk již připravených materiálů. Tento počítač 

se nerezervuje.

Vyhledávání vybraných titulů

K vyhledávání informací o fondu UK slouží přede-

vším OPAC – volně přístupný počítačový katalog 

Univerzitní knihovny. Obsahuje kompletní pře-

hled docházejících periodik, audiovizuálních médií 

a skript, knihy od roku vydání 1981 (starší tituly vý-

běrově). Přístup do katalogu je nastaven na počíta-

čích v přízemí umístěných před regály s fondem. Je 

samozřejmě také přístupný přes webové rozhraní 

na internetu: http://daimon. upce.cz/OPAC/servlet. 

Při vyhledávání je důležité si uvědomit, zda vyhledá-

vaný titul je skriptum (při zobrazení detailu titulu je 

v poli „Předmětová hesla“ uvedeno „skriptum“) či 

nikoliv a podle toho poté navštívit příslušnou sekci. 

Klasický lístkový katalog obsahuje kompletní pře-

hled o fondu knih do roku 1995. 

Záznamy bakalářských, diplomových a disertač-

ních prací obhájených od roku 1992 lze vyhle-

dat v digitálním depozitáři DSpace na adrese  

https://dspace.upce.cz:8443/dspace. Některé práce 

jsou přístupné v plném textu.

Knihovna zpřístupňuje také řadu elektronic-

kých informačních zdrojů. Jejich přehled a způ-

sob přístupu je uveden na webové stránce 

knihovny v sekci Elektronické informační zdroje, 

viz http://www.upce.cz/knihovna/knihovna-eiz.

Vstup do knihovny

Vstup do knihovny přes turnikety je umožněn 

pouze registrovaným uživatelům. Při první návště-

vě knihovny je třeba předložit u výpůjčního pultu 

průkaz studenta a nechat se zaregistrovat. Nutnou 

podmínkou registrace je seznámení s Knihovním 

řádem a podpis prohlášení. Vstup do volně pří-

stupných prostor je dovolen pouze bez svrchního 

oděvu a tašek. K jejich uložení slouží uzamykatelné 

skříňky ve vestibulu. Ve studovnách není dovoleno 

používat mobilní telefon a jíst. Pití je možno vnést 

pouze v uzavíratelných lahvích.

Půjčování

Absenční výpůjčku (výpůjčku „domů“) je uživatel 

povinen si zaregistrovat u výpůjčního pultu. Vý-

půjční lhůta je zpravidla jeden měsíc, pouze ně-

která skripta či učebnice (označené modrou sa-

molepkou) se půjčují na semestr. Výpůjční dobu 

je možno dvakrát prodloužit, pokud na knihu není 

rezervace.

Otevírací doba: Univerzitní knihovna, Studentská 519

Pondělí: 8.00 – 20.00 hod

Úterý: 8.00 – 20.00 hod

Středa: 8.00 – 20.00 hod

Čtvrtek: 8.00 – 20.00 hod

Pátek: 8.00 – 18.00 hod

Sobota: 8.00 – 12.00 hod

Otevírací doba: Studovny na nám. Čs. legií:

Pondělí: 8.00 – 18.00 hod

Úterý: 8.00 – 18.00 hod

Středa: 8.00 – 18.00 hod

Čtvrtek: 8.00 – 18.00 hod

Pátek: 8.00 – 15.30 hod

Sobota: Zavřeno.
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Prodlužování i rezervace si provádí student samo-

statně přes své konto v OPAC. Dodržování výpůjč-

ních lhůt je ve vlastním zájmu každého studenta, 

protože při jejich překročení systém generuje 

sankční poplatky a rozesílá upomínky. Počet vý-

půjček je omezen. Studenti mohou mít současně 

půjčeno maximálně 10 titulů, studenti více oborů 

na UPa 20 titulů.  

Služby přes web

Některé služby je možno využívat i prostřednic-

tvím webových stránek katalogu OPAC a ušetřit 

tak spoustu času. K tomu je potřeba si aktivovat 

záložku MOJE KONTO na adrese http://daimon.

upce.cz/OPAC/servlet. Budete k tomu potřebovat 

své NetID s příslušným heslem. Přesný postup při-

hlášení je popsán na webové stránce elektronické-

ho katalogu OPAC. Na záložce MOJE KONTO je 

možno zjistit stav jednotlivých výpůjček, prodloužit 

si jejich výpůjční lhůtu, rezervovat rozpůjčené tituly 

a nastavit možnost posílání upomínek a oznámení 

o rezervaci na e-mail.

Další služby 

Uživatelům knihovny je dále k dispozici samoobsluž-

né kopírování v prvním poschodí, kde jsou umístěny 

dvě kopírky – platba se provádí systémem SafeQ. 

Ve všech prostorách knihovní je aktivní wi-fi.

Podrobnější informace o Univerzitní knihovně 

a poskytovaných službách jsou na webové stránce: 

http://www.upce.cz/knihovna. 

Galerie Univerzity Pardubice
V budově Univerzitní knihovny na návštěvníky 

čeká i příjemný kulturní zážitek. Ve vestibulu jsou 

pořádány výstavy současného výtvarného umění. 

Záměrem Galerie Univerzity Pardubice je před-

stavit akademické obci i veřejnosti zejména tvor-

bu mladých a méně známých výtvarníků z České 

republiky. Během roku je plánováno 6 výstav, 

z nichž každá trvá cca dva měsíce. Výstavy jsou 

přístupné v rámci otevírací doby Univerzitní 

knihovny.

Prodejna odborné literatury
V objektu Univerzitní knihovny (vchod od kolejí) se 

připravuje otevření nové prodejny se zaměřením 

na odbornou literaturu s doplňkovým prodejem 

kancelářských a školních potřeb. V prodejně budou 

k dispozici publikace vydané nejen Univerzitou Par-

dubice, ale také jinými vysokými školami a komerč-

ními vydavatelstvími. 

Prodejna odborné literatury

Studentská 519

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 277
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Univerzitní konferenční centrum
Univerzitní konferenční centrum sídlí a spravuje 

prostory celé univerzitní auly a konferenčního sálu 

ve 3. patře rektorátu. Zajišťuje rovněž pronájmy 

poslucháren B1, B2 a B3 v budově dopravní fakul-

ty DB. Zabezpečuje po technické stránce výuku 

v těchto prostorách, pořádání akademických obřa-

dů, konferencí a dalších akcí. Největší posluchárnou 

univerzity je víceúčelový sál auly A1 – Aula Arnošta 

z Pardubic s kapacitou 374 studijních míst. Dále je 

v prostorách univerzitní auly malý sál A2 se 158 

místy, dvě posluchárny pro 80 studentů a dvě menší 

učebny pro 36 studentů. Pro akce je možné využí-

vat rovněž klubovnu v 1. patře a foyer. Vybavení uni-

verzitní auly didaktickou a audiovizuální technikou 

je na špičkové technické úrovni a nabídka služeb 

v tomto směru nemá v regionu konkurenci.

UKC nabízí i další služby:

– videozáznamy akcí a akademických obřadů,

–  videokonference (2 videokonferenční jednotky 

Po lycom), 

– dokumentární videozáznamy,

– výroba výukových videofilmů, 

– zvukové záznamy, 

Univerzitní konferenční centrum

univerzitní aula

Studentská 519

Mgr. Eliška Čásenská

vedoucí

tel.: 466 036 655

e-mail: eliska.casenska@upce.cz

Krajská knihovna v Pardubicích
Nachází se na Pernštýnském náměstí vlevo za Zele-

nou bránou.

– audionahrávky pro výuku, 

– fotografování akcí a akademických obřadů,

– přepisy z různých formátů (VHS, DVD atd.),

– ozvučení interiérů i exteriérů,

– technické zajištění prezentací,

–  školení osob využívajících technické vybavení 

univerzity.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí: 9.00 – 19.00 hod

Středa: 9.00 – 19.00 hod

Čtvrtek: 9.00 – 19.00 hod

Pátek: 9.00 – 19.00 hod

Sobota: 9.00 – 12.00 hod

Krajská knihovna v Pardubicích

Pernštýnské nám. 77

tel.: 466 531 240

e-mail: dotazy@knihovna-pardubice.cz

http://www.knihovna-pardubice.cz
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Informační a poradenské centrum FES

Ivana Veselá

Studentská 84

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 454

e-mail: ivana.vesela@upce.cz, ipc@upce.cz

Informační a poradenské centrum FF

Bc. Vladislava Kerlesová

Studentská 84

532 10 Pardubice

tel.: 466 036 224

e-mail: ipc.ff@upce.cz

Informační a poradenské služby
Informační a poradenské centrum (IPC) existu-

je jako samostatný útvar na Fakultě ekonomic-

kosprávní a Fakultě filozofické. Obě centra po-

kračují v komplexním informačním servisu pro 

studenty fakulty, potenciální zájemce o studium, 

pro veřejnost i zaměstnance univerzity. 

Mezi poskytované služby a zajišťované činnosti 

patří např.:

–  informace a poradenské služby uchazečům 

o studium, studentům fakulty i vyučujícím, 

formou osobní, elektronicky i zasíláním tiš-

těných informací,

–  editace studijních plánů, informačních bro-

žur a dalších materiálů pro informovanost 

uchazečů i stávajících studentů (Informace 

o studiu, Studijní plány apod.),

–  organizace prezentačních akcí na fakultě 

(dnů otevřených dveří apod.),

–  v některých případech i péče o zahraniční 

studenty přijíždějících v rámci programu 

Lifelong Learning Programme/Erasmus, kon-

zultace a pomoc při řešení studijních záleži-

tostí,

–  poskytování konzultací studentům a pomoc 

při problémech ve studijních záležitostech,

–  zprostředkovávání nabídek zaměstnání, bri-

gád, praxí a studentských stáží ve firmách 

stu den tům,

–  pomoc při sjednávání témat diplomových 

prací s externími partnery.

Na ostatních součástech univerzity poskytuje 

zá kladní konzultační, propagační a informační 

služ by buď přímo studijní oddělení, nebo pově-

ření odborní referenti děkanátů.

Vydavatelství Univerzity Pardubice

Studentská 95

532 10 Pardubice

Ing. Ivo Holava

manažer vydavatelství

tel.: 466 036 132

e-mail: vydavatelstvi@upce.cz

Vydavatelství Univerzity Pardubice
K 1. lednu 2008 bylo založeno nové samostatné 

středisko Vydavatelství Univerzity Pardubice. Vy-

davatelství koordinuje vydavatelské činnosti sou-

visející s přípravou, tvorbou, zveřejněním a distri-

bucí publikací vznikajících na Univerzitě Pardubice 

v tištěné i elektronické formě.  

Vydavatelství mj.:

–  spravuje čísla ISBN,

–  spolupracuje s edičními referenty jednotlivých 

fakult při tvorbě edičních plánů,

–  spolupracuje s autory publikací, pracovníky 

univerzitního tiskařského střediska a pracov-

níky externích dodavatelů při návrhu celkové-

ho pojetí publikací a jejich vydání,

–  spravuje sklad, eviduje a spravuje archivní titu-

ly vydaných publikací,

–  navazuje kontakty s externími subjekty při 

distribuci a prodeji publikací,

–  koordinuje činnosti participujících pracovišť 

univerzity související s vydáním rektorátních 

účelových dokumentů.
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Tiskařské středisko
Pokud budete potřebovat tisknout kvalitně a v ja-

kémkoli množství, můžete se obrátit na Tiskařské 

středisko UPa, které je vybaveno moderní techni-

kou. Kromě polygrafických služeb provádí vazbu 

seminárních, semestrálních, později i bakalářských 

či diplomových prací. Vyrobí vám např. i vizitky 

nebo promoční oznámení.

Tiskařské středisko

Studentská 84

přízemí budovy EA

Vladimír Kobera

vedoucí

tel.: 466 036 042-3

e-mail: vladimir.kobera@upce.cz

e-mail: tisk@upce.cz

Kopírovací a internetové centrum
Kopírovací a internetové centrum se nachází v bu-

dově DB v prostorách pod posluchárnou B1. Jeho 

součástí jsou 3 multifunkční zařízení značky Konica 

Minolta, které pracují jako kopírovací stroje, lasero-

vé tiskárny (2 černobílé a 1 barevná) i skenery. Vše 

do formátu A3. Zde si můžete složit zálohu, která 

vám bude připsána na průkaz studenta.

Při přihlášení k terminálu u kopírky si můžete vy-

tisknout nebo okopírovat vaše materiály. Vytištěné 

materiály si můžete nechat svázat do kroužkových 

hřbetů. 

Tato služba je založena na možnosti samoobslužně, 

bezhotovostně a především bezpečně tisknout, kopí-

rovat a skenovat. Specializovaný softwarový produkt, 

který je instalován na tiskovém serveru, umožňuje 

OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí: 8.00 – 18.00 hod

Úterý: 8.00 – 18.00 hod

Středa: 8.00 – 18.00 hod

Čtvrtek: 8.00 – 18.00 hod

Pátek: 8.00 – 16.30 hod

reprografické služby (kopírování, tisk, skenování) 

s jednoznačnou identifikací uživatele pomocí autori-

začního terminálu.

Výhodou kopírovacího centra je to, že si zde může-

te vytisknout studijní materiály, přednášky a sylaby 

umístěné za tímto účelem ve STAGu.

Proto se vyplatí sem občas zavítat a za pár „kaček“ si 

doplnit sbírku podkladů pro studium. Kromě všeho 

ostatního zde na začátku každého semestru nalezne-

te aktuální rozvrhy. Jsou zde také ke koupi univerzitní 

propagační a upomínkové předměty (trička, kšiltov-

ky, hrnky, tužky, bloky apod.)

Součástí Kopírovacího a internetového centra je 

11 počítačových míst sloužících studentům pro pří-

stup k internetu a pro tisk na multifunkčním zařízení.
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Informační centrum

Ing. Olga Klápšťová

ředitelka

rektorát, 3. patro 

tel.: 466 036 633 

e-mail: olga.klapstova@upce.cz 

Informační centrum
Informační centrum Univerzity Pardubice (IC) 

zajišťuje správu internetové domény UPCE.CZ, 

zastřešuje vše kolem služeb spojených s informa-

tikou, konferenčními a audiovizuálními službami 

(Univerzitní konferenční centrum) a také Univer-

zitní knihovnu. S prací IC se potkáváte na každém 

kroku, aniž si to uvědomujete.

Informační centrum – Odbor informačních a ko-

munikačních technologií (OIKT) je složen z více 

oddělení. Jeho součástí jsou také společné grafické 

a obchodní služby, tj. nákup výpočetní techniky pro 

potřeby UPa.

Oddělení správy výpočetní techniky a SW 

zabezpečuje zájemcům z řad pracovišť UPa servis 

počítačů, tiskáren a nákup SW.

Kolegové z Oddělení správy systémů a sítí zod-

povídají za provozuschopnost, funkčnost a monito-

ring počítačové a bezdrátové Wi-Fi sítě, za služby 

spojené s internetem, za chod serverů a databází, 

na kterých jsou provozovány aplikace řešící mnoho 

oblastí činnosti UPa. Datová síť UPa je připojena 

prostřednictvím sítě CESNET do celosvětové sítě 

internet. Síť provozuje sdružení CESNET z.s.p.o., 

které založily vysoké školy ČR. Je tedy zřejmé, že 

tato akademická síť má své určení a řídí se Zásadami 

přijatelného užití (více na http://www.cesnet.cz/doc/

podminky.html).

Pracovníci Oddělení podpory informačních 

systémů školí uživatele UPa v práci s jednotlivými 

provozními aplikacemi, které jsou již rutině použí-

vány nebo se teprve zavádí. Všechny kroky v oblas-

ti informatiky jsou vždy optimálním kompromisem 

mezi nejnovějšími světovými trendy v dané oblasti 

a finančními možnostmi UPa. Investice, které již 

byly do informatiky na UPa vynaloženy, se počítají 

na desítky milionů korun a je zřejmé, že jejich ob-

jem se bude neustále zvyšovat s rostoucím význa-

mem nových informačních technologií a v souladu 

s potřebami a požadavky zaměstnanců a studentů. 

Proto – chovejte se k technickým prostředkům, 

které máte k dispozici, jako civilizovaní uživatelé, 

kteří si uvědomují jejich cenu a také důsledky jejich 

poškození.

Univerzitní konferenční centrum sídlí v pro-

storách univerzitní auly. Zabezpečuje po technické 

stránce výuku v těchto prostorách, pořádání akade-

mických obřadů a konferencí.

Je zřejmé, že rozsah působnosti Informačního cen-

tra UPa je opravdu značný. IC uvítá studenty, kte-

ří mají zájem o oblast ICT a chtějí se naučit něco 

nového. Hledáme studenty na výpomoc v oblasti 

servisu počítačových učeben, v oblasti podpory au-

diovizuálních služeb, ale také šikovné studentky jako 

hostesky pro potřeby Univerzitního konferenčního 

centra. Zájemci nás mohou kontaktovat e-mailem 

nebo telefonicky.

Veškerá data o vás a vašem studiu jsou pečlivě chrá-

něna. Nicméně je na vás, abyste se i vy aktivně zapo-

jili do jejich ochrany. Chraňte své přístupové údaje 

(NetID, StagID) do systémů a příslušná hesla. Při-

hlašovací údaje nikdy nikomu nevyzrazujte, ani pra-

covníkům univerzity či administrátorům. Zejména si 

změňte přednastavená inicializační hesla, která jste 

obdrželi na počátku studia. Mějte na paměti, že vaše 

aktivity na síti jsou pod neustálým dohledem a vaše 

chování není anonymní. Neporušujte pravidla sluš-

ného chování v síti a zákony ČR, zejména Autorský 

zákon sdílením a využíváním nelegálních dat (SW, 

video, mp3 apod.).

Na stránkách http://www.upce.cz najdete mno-

ho informací, které vás budou průběhem studia 

provázet. Novinky, informace a návody z oblas-

ti informatiky najdete na WWW stránkách IC – 

http://ic.upce.cz.
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Identifikační systém na univerzitě
Zapsaní studenti prvního ročníku obdrží před za-

hájením akademického roku bezkontaktní čipo-

vou kartu, která studentům slouží podle zákona 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jako PRŮKAZ 

STUDENTA. Platnost průkazu zajišťuje validační 

známka s vyznačenou platností pro daný akade-

mický rok.

Na průkazu je uvedeno jméno, příjmení, fotogra-

fie uživatele a univerzitní identifikátor ve tvaru 

st123456 (dále NetID), který slouží jako uživa-

telské jméno pro přihlašování ke službám počí-

tačové sítě UPa. Současně bude studentům akti-

vována e-mailová schránka ve tvaru st123456@

student.upce.cz. Na stránce http://ic.upce.cz 

najdete potřebné odkazy a informace pro práci 

v síti UPa (změna hesla, e-mail atd.)

Čipová karta zprostředkovává studentům vybra-

né služby v rámci UPa. Jedná se zejména o regis-

traci při stravování v zařízeních SKM, výpůjční 

služby Univerzitní knihovny, tiskové a kopírova-

cí služby Kopírovacího a internetového centra, 

vstupní systém do Univerzitní knihovny a vybra-

ných učeben. Tyto služby související se studiem 

budou dále rozšiřovány.

Informační centrum UPa 

Oddělení podpory informačních systémů 

Michal Jeřáb 

tel.: 466 036 456 

e-mail: karty@upce.cz 

Veškerou správu týkající se průkazu studenta za-

jišťuje:
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Informační centrum UPa

Oddělení podpory informačních systémů  

Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.

administrátor IS STAG

tel.: 466 036 416

Ing. Miroslav Koblížek

administrátor IS STAG

tel.: 466 036 648 

e-mail: stag@upce.cz

IS STAG:

Informační systém studijní agendy
IS STAG je v současné době portálem pro studijní 

informace. 

Vstupním bodem pro přístup ze sítě internet je adre-

sa: http://studenti.upce.cz resp. http://stag.upce.cz. 

IS STAG lze z pohledu studenta rozdělit do tří 

základních logických celků studijní agendy, které 

jsou vzájemně provázány:

1.  Evidence studijních programů, oborů, 

studijních plánů a předmětů

  Přístup k zobrazení těchto základních infor-

mací vede přes nabídku studijní programy 

a obory. Zde je možno informace nejen pro-

hlížet, ale také vizualizovat do struktury stu-

dijních programů – oborů – studijních plánů 

– předmětů.

2.  Evidence místností a všech typů roz-

vrhů (místností, studentů, kroužků, vy-

uču jí cích)

  Pod odkazem budovy a místnosti je mož-

no vyhledávat v číselníku budov a místností 

a zobrazovat si jejich umístění na mapě. Sche-

matický obrázek Pardubic s rozmístěním bu-

dov UPa a jejich označením je jako plakát 

součástí Lodivodu 2008.

3.  Evidence průběhu studia studenta (zá-

pisy, přerušení, přestupy, ukončení 

stu dia) a jeho výsledků (známky a zá-

počty)

 Mezi základní funkce využívané studenty patří:

 –  předzápis předmětů včetně rozvrhových 

akcí,

 – zápis na termíny zkoušek,

 –  prohlížení a vyhledávání ostatních úda-

jů (osobní rozvrh, rozvrh a anotace 

předmě tů, přehled o dosavadních vý-

sledcích stu dia, studijní materiály atd.).

K těmto úkonům je nutno provést přihlášení 

do IS STAG, při kterém je potřeba znát uživa-

telské jméno (dále STAG ID) a heslo. Jako STAG 

ID pro přístup do IS STAG slouží osobní číslo 

studenta, které mu bylo přiděleno při zápisu 

do studia na daném studijním programu (např. 

E05123).

Heslo pro první přihlášení je předgenerováno 

ve tvaru xRODNECISLO (např. x1234567890) 

a je žádoucí si jej při prvním přihlášení změnit. 

Na domovské stránce IS STAG jsou zveřejněny 

a průběžně aktualizovány také manuály pro práci 

studentů v IS STAG.

POZOR: Neplést uživatelská jména do IS STAG 

a počítačové sítě!

E05123 STAG ID (identifikace studia)

st123456  NetID (identifikace studenta 

jako osoby)

POZOR: Pokud student studuje více studijních pro-

gramů nebo oborů, má ke každému studiu jiné osobní 

číslo a tudíž více STAG ID, ale pouze jedno NetID!
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NetID aneb jednoznačná identifikace

na Univerzitě Pardubice
„NetID“ představuje pojem, pod kterým se skrývá 

jednoznačná identifikace studentů, a to ne v rámci 

studijního programu nebo fakulty, ale v rámci celé 

UPa. Tuto vaši jednoznačnou identifikaci budete 

potřebovat na každém kroku, proto si ji velmi dob-

ře zapamatujte. „NetID“ se vyskytuje v následují-

cím tvaru: 

stXXXXX

Kde „st“ představuje označení studenta a pod 

„XXXXX“ se skrývá vygenerované číslo. Takže pro 

ilustraci náhodně vybraný student může mít „ NetID“ 

ve tvaru „st123456“. „NetID“ nemáte aktivní auto-

maticky a před jeho prvním použitím je potřeba si 

ho aktivovat. Tímto také mimo jiné prokážete svou 

totožnost a stvrzujete, že máte zájem o využívání 

informačních systémů a služeb UPa. Vlastní aktivaci 

lze provést na jednom z těchto míst: 

–  Univerzitní knihovna (obsluha, první po-

scho dí),

–  Kopírovací a internetové centrum (obsluha 

tiskáren),

–  Kartové centrum (v přízemí rektorátu – 

středisko identif ikační karty).

Výše uvedená místa jsou označena názvem 

 „Identifikační karty – NetID“. S sebou bude-

te potřebovat váš studentský průkaz, který pře-

dáte obsluze, a ta vám vygeneruje heslo k vašemu 

„NetID“. Toto heslo si následně změňte na adrese 

https://heslo.upce.cz (pozor, tato adresa není 

přístupná z Internetu ani kolejní sítě UPa). 

Další možností jak zjistit své NetID je skrze we-

bové rozhraní studijní agendy v menu Moje složka 

–  NetID.

NetID vs. StagID

K přihlášení do informačního systému STAG (stu-

dijní agenda) budete potřebovat tzv. StagID, což je 

(narozdíl od NetID) vaše identifikace v rámci stu-

dijního programu dané fakulty (nebo více fakult). 

Vlastní StagID je možné zjistit ve vyhledávání osob-

ních čísel studentů na úvodní stránce webového 

rozhraní STAG adrese http://stag.upce.cz. 

Ti pozornější z Vás zjistí, že „NetID“ se vyskytuje 

na průkazech studenta pod vaší fotkou. Je to mimo 

jiné proto, že při setkání s téměř jakýmkoliv infor-

mačním systémem provozovaným na UPa, který je 

přístupný studentům, bude po vás jako prokázání 

vaší identifikace požadováno právě „NetID“. V sou-

časné době se jedná o přístupy do těchto informač-

ních systémů a služeb:

1.  Váš studentský e-mail.

2.  Bezdrátová Wi-Fi síť eduroam.

3.  Autorizace uživatele při používání internetové 

 přípojky na kolejích.

4.  Elektronické informační zdroje CD serveru.

5.  Knihovní informační systém OPAC (včetně 

 rezervace PC).

Add 1) Váš studentský e-mail.

Každému studentovi na UPa je po zapsání ke stu-

diu, zavedení do studijní agendy a dalších systémů 

přidělena e-mailová adresa ve tvaru NetID@stu-

dent.upce.cz, tzn. např. st123456@student.upce.cz. 

Všechny e-mailové schránky budou mít zároveň ali-

asy ve tvaru jmeno.prijmeni@student.upce.cz, tzn. 

např. josef.novak@student.upce.cz.

Add 2) Bezdrátová Wi-Fi síť v kampusu UPa.

K přihlášení do bezdrátové sítě UPa je potřeba no-

tebook nebo stolní PC s Wi-Fi kartou. K dispozici 

jsou dvě bezdrátové sítě. Jedna s názvem „eduro-

am“ a druhá s názvem „upastud“. První je součástí 

projektu EDUROAM, je viditelná a přístupná jak 

pro studenty, tak i zaměstnance. Druhá je určena 

především pro studenty UPa, je neviditelná, tak-

že si musíte manuálně nastavit jméno sítě (SSID) 

na „upastud“ (bez uvozovek) a je z ní také umožněn 

přístup do kolejní sítě. Obě sítě mají stejné pokrytí 

i stejný účel – připojení k internetu. V kampusu Uni-

verzity Pardubice je umístěno celkem pět Access 

Pointů (vysílačů) bezdrátové Wi-Fi sítě a pokrývají 

celý areál. Kvalita signálu (a tím i spolehlivost spo-
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jení) je na různých místech odlišná a to v závislosti 

na vzdálenosti mezi počítačem a nejbližším vysíla-

čem.

Add 3) Registrace internetové přípojky na kolejích 

UPa.

Jestliže jste byli ubytováni na některém z pokojů 

s internetovou přípojkou a budete chtít služeb in-

ternetu využívat, musíte se po připojení počítače 

do sítě autorizovat zadáním NetID a příslušného 

hesla. Po úspěšné autorizaci začnou fungovat síťové 

služby.

Add 4) Elektronické informační zdroje CD ser-

veru.

Aplikace CD-server představuje rozhraní přístupu 

k zakoupeným elektronickým informačním zdrojům 

na UPa. Jedná se např. o Automatizovaný systém 

právních informací (ASPI), Chemical Abstracts, ME-

DISALARM, databázi norem ČSN atd. CD-server 

je přístupný pouze z vnitřní sítě UPa (včetně kolejní 

sítě).

Add 5) Knihovní informační systém OPAC (včetně 

rezervace PC).

V tomto případě NetID slouží pro správu va-

šeho účtu v Univerzitní knihovně. Na adrese 

http://daimon.upce.cz pod záložkou „Moje kon-

to“ lze váš účet spravovat, kontrolovat si vý-

půjčky, prodlužovat dobu vypůjčení, rezervovat 

tituly či nastavit zasílání upomínek na poštovní 

nebo e-mailovou adresu. Další službou je mož-

nost online rezervace PC v počítačových stu-

dovnách Univerzitní knihovny a to na adrese 

http://homer.upce.cz. Zde naleznete také seznam 

služeb zpřístupněných na jednotlivých PC v počí-

tačových studovnách.
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Internet na kolejích
V současné době jsou zasíťovány pavilony A, C 

a F kolejí, na nichž jsou instalovány 10/100 Mbit/s 

aktivní prvky. Pavilony C a F jsou zasíťovány v pl-

ném rozsahu, pavilon A pouze od druhého až 

do šestého patra. Kabeláž je na všech pavilonech 

shodná – stíněná, splňující požadavky kategorie 

6. Počet přípojek na pokoji se liší podle pavilonu 

– na pavilonech A a C jsou 2, na pavilonu F pak 

4 přípojky.

Všechny pavilony jsou propojeny gigabitovými op-

tickými vlákny s centrálním routerem univerzity 

a jeho prostřednictvím pak dále do akademické 

a výzkumné sítě CESNET2 a internetu.

K připojení na internet je potřeba:

– vlastní počítač,

– RJ-45 síťová karta,

– síťový kabel příslušné délky,

–  nainstalovaný protokol TCP/IP s nastavenou 

automatickou konfigurací,

– registrace na studentském serveru.

Pokud nevlastníte síťový kabel (UTP, STP), můžete 

si ho nechat vyrobit u správce sítě na daném pavilo-

nu. Cena se pohybuje od 30 do 80 Kč podle délky.

Kolejní síť je od univerzitní téměř kompletně od-

dělena a v logickém uspořádání tvoří samostatný 

segment, kde mezi jednotlivými kolejními pavilo-

ny nejsou žádná omezení. Původní záměr tohoto 

opatření bylo oddělení „zaměstnanecké“ a „stu-

dentské“ počítačové sítě a zároveň také minima-

lizace potenciálních bezpečnostních rizik s tím 

spojených.

Nově od minulého akademického roku je měsíční 

poplatek za internet a počítač na pokojích s inter-

netem zahrnut již přímo v kolejném. Platit tak za něj 

budou i ti studenti, kteří bydlí na těchto pokojích, 

ale služby internetu nevyužívají. Snahou je elimi-

novat ty, kteří této možnosti nevyužívají, a uvolnit 

tak tato místa studentům, kteří internet potřebují 

ke svému studiu.

Na závěr odpověď na klasickou otázku: „Jak se 

mohu dostat na pokoj s internetem?“ Jako stu-

denti prvního ročníku s touto možností příliš 

nepočítejte. Platí zde totiž nepsané pravidlo, že in-

ternet si musíte nejprve zasloužit, a to ničím jiným 

než pilným studiem a postupem do vyššího roční-

ku. Poté máte již dveře na internetový pokoj ote-

vřené, stačí jen při registraci k ubytování na další 

akademický rok zažádat o pokoj s internetem. 

Ani tentokrát nemáte 100 % jistotu, ale vzhle-

dem k současné ubytovací kapacitě na pavilonech 

s internetem v poměru k celkovému počtu ubyto-

vaných studentů na kolejích se tato možnost jeví 

jako reálná. Bližší informace o internetu na kole-

jích a vše, co k němu patří, včetně nezbytného for-

muláře pro registraci do kolejní sítě, se nacházejí 

na studentském serveru.

Za pořádek na síti na jednotlivých pavilonech 

zodpovídají:

Správce pavilonu A

e-mail: kolej-a@upce.cz

Správce pavilonu C

e-mail: kolej-c@upce.cz

Správce pavilonu F

e-mail: kolej-f@upce.cz
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Koleje Univerzity Pardubice tvoří devět pavi-

lonů: pavilony A – G jsou přímo v univerzitním 

areálu, kolej L se nachází v Litomyšli a je určena 

pro studenty FR, kolej Z se nachází v Pardubi-

cích v Průmyslové ulici a využívají ji především 

studenti FZS.

Pro studenty je připraveno několik variant po-

kojů od dvoulůžkových po čtyřlůžkové. Na kaž-

dém pokoji najdete postel, lůžkoviny, povlečení, 

skříň, židli, lampičku a vybrané pavilony (A, C, F) 

jsou napojeny na vysokorychlostní datovou síť 

univerzity. 

Na pavilonech A, B, C, D, L a Z je společná ku-

chyňka na poschodí s ledničkou, elektrickými 

vařiči, mikrovlnnou troubou i varnou konvi-

cí, společné je také WC a sprchy. Garsoniéry 

na pavilonech E, F, G mají vlastní kuchyňku s led-

ničkou, elektrickým vařičem a mají vlastní WC 

a sprchu.

Můžete si dovézt také vlastní elektrospotřebiče, 

které je třeba nahlásit – za vybrané spotřebiče 

se účtuje měsíční poplatek. Během semestru bý-

Univerzitní kampus a volný čas

vají namátkové kontroly elektrospotřebičů, pro-

to se nevyplácí je mít na černo!

Koleje nabízejí zázemí pro studium, počítačové 

místnosti, občerstvení, kino, kluby, posilovnu 

a četná sportoviště. Pro stravování slouží přede-

vším studentská menza, nicméně supermarkety, 

další obchody a restaurace jsou nadosah od uni-

verzitního kampusu.

Správa kolejí a menzy (SKM)

Studentská 202

530 09 Pardubice

RNDr. Pavel Ďurovec

ředitel

tel.: 466 036 290

Mgr. Eva Macháňová

vedoucí kolejí

tel.: 466 036 253

Marcela Balounová

vedoucí menzy

tel.: 466 036 313

Studentské koleje
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Jak získat lůžko na koleji
Pro budoucí studenty prvních ročníků bakalář-

ských studijních programů je rezervována kapa-

cita 500 lůžek. 

Zájemci o lůžko musí podat po přijetí ke studiu 

elektronickou žádost o přidělení lůžka (žádost 

nelze podat dříve, vstup do aplikace je umožněn  

pouze přijatým studentům). Ze žádostí vytvoří 

pracovníci SKM pořadník. Hlavním kritériem pro 

určení pořadí je dojezdová vzdálenost (čas dle 

jízdních řádů) z bydliště studenta do Pardubic.

Bližší informace najdete na webu SKM.

Studenti vyšších ročníků žádají o lůžka odděleně, 

celý harmonogram ubytování je zveřejňován kaž-

doročně v březnu na webu SKM. 

Na začátku akademického roku jsou koleje vždy 

plně obsazeny, postupně však může dojít k uvol-

nění lůžek a neubytovaní studenti mají možnost 

se dodatečně ubytovat na kolejích bez předchozí 

žádosti.  

Služby na kolejích
V pavilonech A, B, C, D, E, F, G, L a Z jsou vždy 

v přízemí umístěny prádelny. Klíče k jednotlivým 

prádelnám vám budou zapůjčeny na recepcích pří-

slušných pavilonů – poplatek za použití pračky je 

40 Kč za 4 hodiny. Pokud máte více prádla, v příze-

mí pavilonu C a Z se nachází sušárna.

Co vám dále půjčí na recepci kolejí?

– Žehlící prkno a žehličku,

– fén na vlasy,

– vysavač,

– remosku,

– jízdní řády,

– sportovní potřeby,

– klíče ke studovnám.

Za zapůjčení elektrospotřebičů se platí poplatek 

10 Kč až 40 Kč.

Máte kolo?
Pardubice jsou s mnoha cyklostezkami rájem cyklis-

tů. Pro studenty jsou zajištěny prostory, kam kola 

uložit. V kolejních pavilonech v areálu univerzity 

je celkem šest koláren, o které je velký zájem – je 

proto nutností si nejdříve místo v kolárně zařídit 

a teprve pak kolo dovézt (co kdyby nebylo momen-

tálně místo... ukládání kol do venkovních stojanů 

není bezpečné a parkování kola na pokoji je zaká-

záno).

Poplatek za používání kolárny je symbolický – 15 Kč 

měsíčně. Na bloku Z (areál FZS) se za kolárnu platí 

25 Kč/měsíc.
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Kde zaparkovat?
V areálu kolejí je možno parkovat na velkém parkoviš-

ti za pavilonem D a na novém parkovišti vedle menzy. 

K pavilonům E, F, G přiléhají menší samostatná par-

koviště a u pavilonu Z, respektive v areálu FZS, mů-

žete parkovat na vyhrazeném parkovišti vedle hlavní 

budovy.

S kým řešit problémy?
Pokud se při vašem pobytu na kolejích objeví ně-

jaké nesrovnalosti, můžete se obrátit na mnoho 

lidí, kteří vám vyjdou vstříc a pomohou vám. Jsou 

to recepční a hospodářky jednotlivých pavilonů, 

pracovníci vedení Správy kolejí a menzy (SKM) 

a členové Studentské rady Univerzity Pardubi-

ce (kontakty jsou uvedeny na konci Lodivodu). 

Doufejme, že k nejhoršímu nedojde a asistence 

Policie ČR nebude nutná.

Kdo určuje, zda vám bude / nebude přidě-

lena kolej?

Každému žadateli o koleje jsou podle místa trva-

lého bydliště vypočteny tzv. „dojezdové body“ 

(1 dojezdový bod = 1 průměrná dojezdová minuta 

na 1 cestu z místa trvalého bydliště do Pardubic). 

Poměrem mezi počtem podaných žádostí a po-

čtem lůžek na kolejích je stanoven bodový limit 

pro ubytování na daný akademický rok = kdo má 

bodů méně, lůžko nezískal. Bodový limit stanovuje 

ředitel SKM. Žadatelé, kteří nesplnili bodový limit, 

mají ještě možnost získat lůžko na kolejích v tzv. 

„volném ubytování“ v průběhu měsíce září – po-

drobnosti naleznete na webu SKM. 

Chcete mít návštěvu na pokoji přes noc?

Návštěvy se hlásí dopředu prostřednictvím žádan-

ky, kterou dostanete na recepci kolejí a potvrdí ji 

vedoucí kolejí nebo příslušná hospodářka. Popla-

tek za noc je od 50 Kč podle typu ubytování.

Na koho se obrátit s poruchou, závadou?

Je samozřejmé, že vám může prasknout žárov-

ka, přestane fungovat vypínač atd. Tyto případy 

je vždy nutné nahlásit na recepci. Nahlášenou 

závadu řeší pracovníci údržby SKM většinou ná-

sledující den. 

V jednotlivých pavilonech mohou probíhat větší 

opravy, o kterých jsou ubytovaní vždy předem 

informováni. Stačí se jen občas podívat jedním 

očkem na nástěnku u vrátnice.

V univerzitní menze je možné se stravovat ve všed-

ní dny od 10.30 do 13.30 hod. Nestihnete se v po-

ledne dostat do menzy? Nevadí, máte možnost 

od pondělí do čtvrtka navštívit menzu i odpoledne 

a večer. Je otevřena vždy mezi 15 – 20 hodinou.

Menza provozuje bezobjednávkový systém výde-

je jídel, při kterém si strávnící vybírají z aktuální 

nabídky bez nutnosti předchozího objednávání. 

V průběhu dne se v nabídce objevuje 8 – 10 tep-

lých jídel, nabídka je doplněna o obložené talíře, 

saláty, bagety, zákusky a cukrovinky. Cena hlavních 

jídel je pro studenty oproti obvyklým cenám sní-

žena o 23 Kč díky státní dotaci. Studenti Fakulty 

zdravotnických studií a Fakulty restaurování (kte-

ré jsou dislokované mimo univerzitní kampus) mají 

možnost odebrat cenově zvýhodněný oběd v blíz-

kých smluvních jídelnách.

Stravování
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ICHTHYS – křesťanská skupinka
Když jsem jako nevěřící zaslechl o studentské křes-

ťanské skupince, byl jsem si jist, že mi nemá co 

nabídnout. Bylo to až tehdy, když jsem se setkal 

s lidmi, kteří na skupinku chodí, kdy jsem změnil 

svůj pohled na křesťanství. Najednou jsem poznal, 

že víra – a hlavně život s Bohem – není přežitek, ale 

nový vhled do života a na život samotný; upřímnost 

a láska k lidem i k Bohu.

Na skupince se můžete setkat s křesťany z různých 

církví, kteří mají touhu a přání žít naplno s Bohem, 

s láskou a důvěrou budovat vzájemná přátelství. 

Pro tyto účely využíváme prostory místnosti A 226, 

kde se v letošním roce budeme scházet každé úterý 

od 20.00 hod.

A že je život s Bohem nuda? Myslím, že ne. Ostat-

ně, může o tom svědčit i řada akcí, které jsme stu-

dentům univerzity v minulých letech nabídli. Mezi 

ty nejvýznamnější patřili např. výuka angličtiny 

zdarma i se zahraničními lektory, výlet na Kralický 

Sněžník, táborák, lyžařský pobyt v Rokytnici nad 

Jizerou či letní Englishcamp, přednášky a diskuse 

(Evoluce versus kreace; Je křesťanství jedinou ces-

tou k Bohu?), koncerty a promítání filmů (Facing 

The Giants – Vzepřít se obrům). I v letošním roce 

se budeme snažit připravit pro Vás zajímavé akce či 

pořady. Všichni jste srdečně vítáni. 

A pokud Vás zajímá, o čemže to křesťanství vlastně 

je, již nyní Vás zveme na přátelský, zábavný a pře-

devším nezávazný kurz Alfa, který přináší ucelený 

pohled na křesťanství formou přednášek, ale pře-

devším prostoru pro vaše názory či otázky. Kurz 

probíhá v úterý od 18.30 hod. v Arše na Lonkově 

ulici (velká bílá budova poblíž kolejí) – a to zdarma. 

Těšíme se na viděnou.

ICHTHYS

Josef Dvořák

e-mail: ichthys@email.cz

http://www.ichthys.unas.cz

AIESEC
AIESEC je největší studentská mezinárodní orga-

nizace zaměřená na rozvoj osobního potenciálu 

s pobočkami v 95 zemích světa, která nabízí mnoho 

zkušeností, které vám škola nedá, nové přátele z ce-

lého světa a poznání jiných kultur, zlepšení komu-

nikačních schopností v angličtině i jiných jazycích, 

možnost vyjet v budoucnu do zahraničí a spoustu 

zábavy. AIESEC působí na půdě Univerzity Pardu-

bice již od roku 1994 a je určen studentům, kteří 

chtějí rozvíjet své schopnosti, mají zájem nastar-

tovat svou profesní kariéru a rádi pracují v týmu. 

Během roku také můžete navštívit různé besedy, 

tréninky či workshopy, které pro Vás AIESEC při-

pravuje. 

Pokud chcete o AISEC vědět víc, sledujte nástěnky 

nebo použijte uvedený kontakt.

AIESEC Pardubice

Vojtěch Biberle

tel.: 466 036 259

e-mail: vojtech.biberle@aiesec.net

http://www.aiesec.cz/pardubice



V Ráji 906, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí
Tel., fax: +420 466 260 397; GSM: +420 777 321 789

www.high.cz, e-mail: info@high.cz

Náplň práce:

 > vývoj PHP aplikací

 > vývoj aktualizačního systému

 > spolupráce s grafiky, webmastery a obchodníky

 > vedení týmu externích programátorů 

Požadujeme:

 > minimálně středoškolské vzdělání

 > dobrou znalost PHP 5, MySQL, základy AJAXu

 > analytické myšlení, aktivní přístup, samostatnost, spolehlivost

 > dobrou znalost technologií webových frontendů

    (HTML, CSS, JavaScript)

Nabízíme:

 > práci v mladém týmu

 > inspirující a tvůrčí práci na zajímavých projektech

 > možnost odborného růstu

 > zajímavé finanční ohodnocení závislé na pracovních výsledcích.

 > benefity: telefon, příspěvky na stravování, 

  lístky na kulturní / sportovní akce, ... 

 > zajímavé finanční ohodnocení závislé na pracovních výsledcích

HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY 
NA POZICI:

PROGRAMÁTOR PHP

Dále hledáme:
Webdesigner junior
Account manager junior

Nástup možný ihned.
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Vysokoškolský umělecký soubor 

Pardubice
Soubor je studentským sdružením, je složen převáž-

ně z řad vysokoškolských i středoškolských studen-

tů a z příznivců sborového zpěvu. Byl založen v roce 

1950 dirigentem Vlastislavem Novákem. Pod jeho 

vedením se VUS Pardubice zařadil mezi sborovou 

elitu v České republice a v zahraničí. Absolvoval 

mnohá zahraniční koncertní turné, kde Univerzitu 

reprezentoval repertoárem nejen českých autorů, 

ale i četnými skladbami charakterizujícími země tak 

vzdálené, jako jsou Filipíny či Venezuela.

Soubor uvádí produkci děl klasických skladatelů 

a také jazz, soul, písně z muzikálů, gospel, scénickou 

a alternativní hudbu. Spolupracuje na nových dílech 

soudobých autorů. V roce 2005 koncertoval ve třech 

kanadských provinciích s účastí na Festivalu 500 

v St. John’s (Newfoundland), v roce 2006 ve třech 

italských regionech s účastí na soutěži GUIDO 

D’AREZZO a v roce 2007 uskutečnil turné ve Švéd-

sku. Pravidelně se účastní festivalů, na Slovensku – 

Akademická Bánská Bystrica (lichý kalendářní rok) 

a v Pardubicích – IFAS (sudý kalendářní rok). V srpnu 

2009 hodlá opakovaně koncertovat ve Švédsku se 

slavnou tetralogií sborových kantát Bohuslava Marti-

nů na texty básníka Miroslava Bureše.

Od roku 2008 sbor řídí Ondřej Tajovský absolvent 

JAMU Brno.

Chceš získat zajímavé zkušenosti, poznat svět hudby, 

cestovat a bavit se s přáteli? I Ty můžeš být členem 

či členkou Vysokoškolského uměleckého soubo-

ru Pardubice. Zkoušíme každé pondělí a čtvrtek 

od 19:00 hodin na Univerzitě Pardubice, Fakultě 

chemicko-technologické, náměstí Čs. legií 565 v Par-

dubicích.

V akademickém roce 2008/2009 proběhne ve spo-

lupráci s Vysokoškolským uměleckým souborem 

Pardubice výběrový seminář Fakulty filozofické 

HISTORICKÁ HUDBA – PRAKTICKÁ APLIKA-

CE I a II.

VUS Pardubice

Ondřej Tajovský, umělecký vedoucí

tel.: 466 037 069, 773 282 600, 777 324 742

e-mail: vus@upce.cz

http://vus.upce.cz
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Fotoklub 
Fotoklub vznikl na kolejích univerzity ze skupiny 

studentů využívajících místní fotokomoru a malý 

ateliér na konci spojovací chodby pod kolejním pa-

vilonem A. Zde se členové fotoklubu scházejí každé 

první úterý a třetí středu v měsíci a diskutují nejen 

nad fotografiemi.

Součástí Fotoklubu je amatérský fotoateliér a dvě 

skromné, ale prakticky vybavené fotokomory 

na černobílou kinofilmovou i středoformátovou fo-

tografii. Jedna je přístupná veřejnosti, druhá je pou-

ze pro členy fotoklubu. Členové si mohou zapůjčit 

i klasické fotoaparáty (Praktica, P Six a objektivy), 

promítačku, stativ. K nahlédnutí a k zapůjčení je čle-

nům k dispozici několik ročníků časopisů Photo Life 

a Foto-Video. 

Podmínky členství: 

–  přihlásit se na některý z níže uvedených kontaktů, 

případně,

–  zúčastnit se jakékoli klubové schůzky, jejichž roz-

pis je uveden na stránkách Fotoklubu,

–  zaplatit členský příspěvek (pro studenty na rok 

100 Kč, ostatní 200 Kč),

–  aktivně se účastnit dění ve Fotoklubu.

Co za to?

–  Možnost účastnit se schůzí Fotoklubu a společ-

ných workshopů,

–  využívat fotokomoru,

–  půjčovat si výše uvedené věci,

–  využívat fotoateliér,

–  vystavovat své fotografie na nástěnce fotoklubu,

–  proniknout do tajů fotografické tvorby.

Fotoklub 

Jiří Urban

tel. 466 037 035 (9–15 hod)

e-mail: fk-upa@atlas.cz

http://fotoklub.upce.cz

Kam za zábavou?
Univerzitní kampus a jeho blízké okolí nabízí až pře-

kvapivě bohatou nabídku nejrůznějších barů, hospů-

dek a restaurací. Vybrat si tu svou je jen na vás.

Kluby

Přímo v areálu univerzitních kolejích se nachází stu-

dentský klub – klub Áčko v pavilonu koleje A a klub 

Dýdy Baba v bývalém výměníku hned vedle koleje A. 

Každý klub je vybaven vlastním sociálním zařízením 

a v obou je omezeno kouření. Kouřit je možné pou-

ze ve vyhrazeném prostoru. Rozdílný je samozřejmě 

sortiment obou klubů a je na každém, aby si našel ten 

„svůj“, kde mu to bude více vyhovovat.

Klub Áčko

Nabízí příjemné posezení u jedenácti stolů nebo 

v pěti křesílkách. Jsou pro vás připraveny šipky, ku-

lečník a také tři stolní fotbálky (pořádá se také kolejní 

liga). Obrovskou výhodou, přispívající k ještě pří-

jemnějšímu posezení hlavně v letních měsících, jsou 

klimatizované prostory. Každý čtvrtek zde od 20.00 

hod pravidelně probíhají projekce hudebních kon-

certů. Klub je známý svou náklonností ke sportu 

a pardubickému hokeji, proto nikoho nepřekvapí, 

že projekce větších sportovních přenosů (Olympiá-

da, mistrovství světa ve fotbale či hokeji, play-off O
2
 

extraligy, apod.) jsou samozřejmostí. Klub má nově 

také otevřeno od 10.00 hod dopoledne každý všední 

den, kromě pátku. Ač je klub umístěn až na posled-

ním pavilonu z pohledu vstupní vrátnice na pavilonu 

C, určitě se těch několik desítek metrů navíc vyplatí. 

Pro více informací navštivte webové stránky „Áčka“: 

http://acko.unas.cz.
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Dýdy Baba

Tento klub se nachází v těsné blízkosti bloku koleje A. 

Konají se zde tématické hudební večery. Např. v úterý 

nejen mezi studenty velmi oblíbená Československá 

párty DJ Mary, kdy se nezřídka stane, že pokud přijde-

te pozdě, dovnitř už se prostě nedostanete. Poslední 

dobou další oblíbenou záležitostí jsou středeční „Eso 

hity“, kde si je možné zavzpomínat na starší taneční 

pecky ze začátku 90. let. Tento klub nabízí i možnost 

posedět si přes den na venkovní zahrádce. Informace 

týkající se toho klubu se nachází na webových strán-

kách: http://www.dydybaba.cz.

Žlutý pes v Cihelně

Dalším klubem nacházejícím se v blízkosti kolejí, který 

si zaslouží, aby se o něm na těchto stránkách zmínilo, 

je klub „Žlutý pes“, mezi návštěvníky spíše zlidověl 

název „Žluťák“. Ten nabízí na jedné straně příjemné 

posezení a na straně druhé o víkendech a některých 

všedních dnech hudební akce, kdy se prostor klubu 

dvojnásobně rozšíří otevřením boční posuvné stěny, 

která zakrývá taneční parket. Mezi studenty jsou ob-

líbené např. středeční Drum&Bass party, které nabízí 

více než kvalitní alternativu k „Eso hitům“ pořádaným 

v „Dýdy Babě“. Klub se nachází cca 250 m od kolej-

ního pavilonu A, směrem ke slepému rameni Labe 

a Kunětické hoře.

Hudební klub Doli 

V sídlišti Polabiny I. asi 300 m od kolejí sídlí hudeb-

ní klub Doli. Klub nabízí příjemné prostředí, kde se 

pravidelně konají bluesové a jazzové koncerty, muzi-

kantské jamsessiony a další příjemné hudební večery. 

I tento klub má i přes speciální zaměření řadu přízniv-

ců mezi studenty.

Další hospůdky v blízkém okolí kolejí: 

Na Barce

Cca 100 m od kolejního bloku A, 

směrem na Staré Hradiště.

Na Rychtě

Cca 200 m od kolejního bloku A,

směrem k rockovému klubu Žlutý Pes.

Titan

Cca 20 m od kolejního bloku F,

směrem na rektorát UPa.

U Josefa

Cca 80 m od kolejního bloku A, směrem k rockovému 

klubu Žlutý Pes a na 1/3 cesty k hospůdce „Na Rych-

tě“.

Výměník

Cca 100 m od kolejního bloku D,

směrem za zastávku MHD „Polabiny – Hradecká“.

Café Poker

Cca 50 m od kolejních bloků E a F, směrem přes hlavní 

silnici, vedle benzinové pumpy OMV.
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Studentské akce 
Každoročně se na klubu A koná velká párty. Při 

každé z nich je otevírací doba prodloužena až 

do 4.00 hod ráno. Ve většině případů jsou pro tyto 

výjimky vyhrazeny dva dny, a to pátek a sobota.

Kolejáles

První akce z pohledu začátku akademického roku 

se koná většinou v časově bližší víkend k Mikulá-

ši. Do toho je také odvozen její název „Mikulášská 

párty“ nebo také „Kolejáles“. V drtivé většině pří-

padů v tuto dobu jsou nejen super akce na drinky, 

ale také koleje navštíví bývalí absolventi Univerzity 

Pardubice a můžete společně zavzpomínat na staré 

časy (a nebo se naopak informovat „jaké to tenkrát 

bylo“ :-)). Obsluha klubu A je většinou tématicky 

oblečena v mikulášské výstroji nebo má alespoň 

na hlavě mikulášský klobouček.

Majáles

Další akcí je „Majáles“. Jak lze z názvu vypozorovat, 

akce se koná v květnu, ve většině případů na jeho 

začátku, a jedná se o studentské oslavy příchodu 

jara. Tato akce není ojedinělá jen na pardubické uni-

verzitě, ale koná se přibližně ve stejnou dobu téměř 

ve všech větších městech, která mají akademické 

zázemí.

Ten pardubický má tradici již od roku 1979, kdy se 

prostory kolejí mezi bloky B a C pravidelně oteví-

rají široké veřejnosti. Od prvního „Majálesu“ zde 

vystoupila řada známých hudebních skupin. V po-

sledních letech např. Monkey Business – jeden z je-

jich prvních koncertů vůbec, Vltava, Visací zámek, 

pravidelnými hosty jsou Vypsaná fixa, Walk Choc 

Ice, známá jména z pardubické klubové scény (vinyl 

shop U Merkura – Hech, Mr. Puppitz, Vaant, Dukla 

Vozovna, Lety mimo, Volant atd.) a kdysi dávno též 

divadelní skupiny v čele s vyhlášeným Sklepem.

Zatím poslední ročník 2008 představil skupiny jako 

Vypsaná Fixa, Skyline, Ready Kirken, Dukla Vozov-

na, Chocolate Jesus, Volant a Hello. 

Od roku 2000 slavnost začíná v dopoledních hodi-

nách v centru města, kde rektor a primátor města 

symbolicky dočasně předají králi Majálesu vládu nad 

svými úřady. Z centra se koná slavnostní průvod 

ke kolejím univerzity, kam novopečená královská 

rodina cestuje kočárem.

V odpoledním, večerním a nočním čase je areál 

kolejí zaplněn bývalými absolventy i stávajícími 

studenty, známými pardubickými figurami, stánky 

s občerstvením apod. Mezi pavilony B a C probíhá 

hudební maratón. Ti nejvytrvalejší účastníci mo-

hou ve svém nočním programu pokračovat na vy-

sokoškolských klubech a v rockovém klubu Žlutý 

pes.
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Katedra tělovýchovy a sportu

Kunětická 92

Mgr. Tomáš Macas

vedoucí

tel.: 466 036 537

e-mail: kts@upce.cz

Katedra tělovýchovy a sportu (KTS)

Univerzitní sportovní klub (USK)
Nový tělovýchovný areál Univerzity Pardubice, je-

hož součástí jsou dvě nové sportovní haly, se na-

chází v samotném univerzitním kampusu. Katedra 

tělovýchovy a sportu a Univerzitní sportovní klub 

nabízejí bohaté sportovní vyžití celé akademické 

obci a organizují sportovní soutěže v rámci univer-

zity i mimo ni. Zajišťují účast studentů na Českých 

akademických hrách, případně akademických mi-

strovství ČR. Součástí univerzitních sportovišť je 

i loděnice na břehu Labe s tenisovými kurty a záze-

mím pro další sporty a sportovní vyžití.

KTS zajišťuje výuku povinné a volitelné TV, kde 

v rámci volitelné TV nabízí studentům téměř veške-

ré sportovní hry, aerobik, powerjógu, plavání, aqua-

aerobik, squash, tenis a jiné. Dále pak KTS pořádá 

řadu akcí, jako jsou například Standarta rektora 

(sportovní soutěž mezi jednotlivými fakultami UPa), 

maratóny v aerobiku, turnaje ve volejbalu, basket-

balu, badmintonu, tenisu, florbalu, fotbalu a dalších, 

víkendy s aerobikem, zimní a letní kurzy. 

USK nabízí možnost sportování v osmi sportovních 

oddílech: oddíl basketbalu, tenisu, volejbalu, stol-

ního tenisu, aerobiku, kanoistiky a vodních sportů, 

turistiky a asociace sportu pro všechny.

Plavecký areál Pardubice
V Plaveckém areálu jsou umístěny tři vnitřní bazény 

s celoročním provozem (50 m bazén, skokanský ba-

zén a výukový bazén), dva venkovní bazény s letním 

provozem (rekreační a dětský bazén) a tři tobogá-

ny, z toho jeden s celoročním provozem. Unikátem 

bazénu jsou skokanské můstky, o jejichž zachování 

se při blízké rekonstrukci vedou vášnivé debaty. 

O datu zahájení rekonstrukce, při které bude bazén 

patrně uzavřen, ještě nebylo rozhodnuto.

Na průkazku studenta přijde hodina plavání 

na 25 Kč a 2 hodiny na 45 Kč. I zde je možnost 

zakoupení průkazky na 10 vstupů za 225 Kč (1 ho-

dina), 315 Kč (2 hodiny) nebo za 405 Kč (nad 2 ho-

diny). Ještě potřebujete 20 Kč jako vratnou zálohu 

na klíček od šatní skříňky.

Plavecký areál Pardubice

Jiráskova 2664 

530 02 Pardubice

tel.: 466 646 711, 466 646 712

e-mail: pappce@pappce.cz

http://www.pappce.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: 50 m BAZÉN

Pondělí – pátek: 6.00 – 21.15 hod

Sobota – neděle: 10.00 – 19.15 hod

Veškeré aktuální informace naleznete na webových 

stránkách.
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IXI Club
V IXI jsou k dispozici 4 klimatizované squashové 

kurty, přičemž veškeré potřebné vybavení v IXI 

rádi zapůjčí. Můžete si zde zahrát i bowling, a to 

hned na dvou dráhách. Dále je k dispozici ping-

pong, sauna, kulečník. Pokud vás sportování příliš 

zmůže, je pro vás přichystáno osvěžení u baru.

IXI club

Kunětická 133

530 02 Pardubice

tel.: 466 411 991, 466 411 992

e-mail: ixiclub@volny.cz

http://www.ixiclub.cz

H-centrum
H-centrum nabízí sportovní vyžití v podobě velké ho-

rolezecké stěny, 3 kurtů na tenis, badminton, 2 bow-

lingových drah, posilovny nebo se můžete účastnit 

různých forem cvičení – aerobic, pilates, spinning, 

orientální tanec či strečink. Pro chvíle relaxu je zde 

k dispozici solárium, vířivá vana nebo sauna.

H-centrum

533 52 Staré Hradiště 197 

tel.: 466 412 044

e-mail: info@hcentrum.net

http://www.hcentrum.net

LUKA Bowling Restaurant
Bowlingové centrum LUKA bowling, najdete v are-

álu Hypernovy u vlakového nádraží, je největším 

centrem v České republice. Naleznete zde 18 pro-

fesionálních bowlingových drah QUBICA AMF 

té nejvyšší kvality. V příjemném klimatizovaném 

prostředí centra je také prostorná restaurace pro 

150 lidí (dalších 40 + 15 + 15 v salóncích), velkoploš-

né televize a bezdrátový internet. LUKA bowling 

začátkem letošního roku získal Certifikát služeb 

cestovního ruchu města Pardubice a byl zařazen 

mezi 12 nejúspěšnějších restaurací v Pardubicích.

V tomto sportovně restauračním areálu si může-

te zahrát bowling pro zábavu sám nebo s partou, 

ale i profesionálně. Pokud budete potřebovat, je 

tu možnost tréninku s trenérem. Pro školy v týdnu 

do 14 hod je hodinová cena bowlingu za 150 Kč.

V restauraci pro vás uspořádáme veškeré možné 

oslavy, párty či výročí. Máme hotová a minutková 

jídla po celý týden.

LUKA Bowling Restaurant

Palackého 2748

530 02 Pardubice

tel.: 466 924 111

http://www.luka-bowling.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí – čtvrtek: 10.00 – 23.00 hod

Pátek – sobota: 10.00 – 01.00 hod

Neděle: 10.00 – 22.00 hod



Restaurace McDonald’s v Pardubicích 

nabízí studentům celoročně možnost 

práce na částečný úvazek.

Nabízíme fl exibilní pracovní dobu, příjemné 

pracovní prostředí v mladém

kolektivu a odpovídající platové ohodnocení.

Více informací Vám rádi sdělíme osobně, 

telefonicky nebo e-mailem.

Restaurace McDonald’s, třída Míru 420, 530 02 Pardubice

Tel.: 466 615 595, e-mail: RM29@cz.mcd.com www.mcdonalds.cz

18 DRAH Qubica AMF
Restaurace pro 200 lidí
Salónky pro 15 + 15 + 45 lidí

Denní menu – Rauty
Uzavřená společnost
Podnikové turnaje
Maturitní večírky
Vánoční večírky
Firemní párty
Promoakce
Svatby

Plazmové TV • Hudební ozvučení
Projektor • Bezdrátový internet
Plně klimatizováno

Po – Čt 10–23 hod
Pá – So 10–01 hod
Ne 10–23 hod
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Pardubice jsou jedním z nejkrásnějších východo-

českých měst. Leží na soutoku řek Labe a Chru-

dimky. První dochovaná zmínka o existenci 

Pardubic pochází z roku 1295. Již s městskými 

právy zdědil město roku 1340 Arnošt z Pardu-

bic, pozdější první arcibiskup pražský. V roce 

1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, nej-

mocnější šlechtic tehdejšího Českého království. 

Vedle zvelebování města a panství se Vilém pustil 

i do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního 

hradu, jeho synové Vojtěch a Jan pak pokračovali 

ve stylu renesančním. Tento historický unikát – 

přechod obranného vodního hradu na rozlehlý 

a pohodlný zámek – můžeme obdivovat dodnes. 

Pernštejnům však vděčíme i za celé historické 

městské jádro s renesančním náměstím, maleb-

nými uličkami a s dominantou Pardubic – Zelenou 

bránou. Pardubické staré město je od roku 1964 

Město Pardubice
městskou památkovou rezervací. Po slavné éře 

Pernštejnů, kteří zadlužené panství prodali v roce 

1560, přišel další významný okamžik pardubické 

historie v roce 1845, kdy Pardubicemi poprvé pro-

jel vlak na trati Praha – Olomouc. Železnice před-

znamenala rozvoj obchodu, průmyslu chemického, 

strojírenského, potravinářského a elektrotechnic-

kého, což s sebou přinášelo rozkvět společenské-

ho a kulturního života města.

Pardubice prošly v posledních letech mnoha změ-

nami. Ze zchátralého zámku se stala nádherná his-

torická památka. Přibyla řada nově postavených 

domů a stará sídliště procházejí renovací. Ve měs-

tě jsou taktéž upravovány městské parky, lesíky, 

vznikají dětská hřiště, řada cyklostezek a míst pro 

kolečkové bruslení. Obnovená krása města každo-

ročně láká nejen tuzemské turisty. 

http://www.pardubice.eu
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Kunětická hora
Oblíbeným výletním místem je známá třetihorní vy-

vřelina Kunětická Hora, nacházející se 7 km od Par-

dubic, vystupující 82 m nad okolní terén a tvořící tak 

charakteristickou dominantu východočeského Pola-

bí. „Kuňka“ je ideálním místem pro pěší nebo cyk-

listický výlet. Kromě úchvatného výhledu vás čeká 

i expozice na hradě. Těšit se můžete na rytířský sál, 

vstup na věž, hradní kapli sv. Kateřiny, sklepní pro-

story paláce hradu, archeologická expozice z výzku-

mu z areálu hradu a na zajímavé víkendové programy 

s historickým šermem a s přehlídkami koní.

Květen až srpen denně mimo pondělí 9.30 – 17.30.

V podhradí se příjemně občerstvíte.

http://www.kunetickahora.cz

Kultura
Východočeské divadlo

Východočeské divadlo – dříve divadlo Městské, bylo 

otevřeno v prosinci roku 1909. Již roku 1880 vznikl 

v Pardubicích Spolek pro zřízení divadelního domu, 

v němž se stal nejvýznamnější postavou JUDr. Josef 

Štolba. Dne 3. září 1906 byla zadána stavba podle plá-

nů pražského architekta A. Balšánka staviteli J. Dölle-

rovi z Chrasti.

Základní kámen byl položen 16. května 1907. V roce 

1925 – 26 bylo hlediště divadla rozšířeno o dalších 

300 sedadel podle plánů architekta H. Hellmera. 

Schodiště před divadlem se stalo v památných dnech 

listopadu 1989 tribunou revoluce. Z balkonu divadla 

promluvil v lednu 1990 k občanům města i Václav Ha-

vel. Nově opravené divadlo stojí za návštěvu. Výcho-

dočeské divadlo Pardubice můžete navštívit na něko-

lika scénách:

Hlavní scéna: Nalézá se ve středu města na náměstí 

Republiky poblíž Zelené brány v těsné blízkosti histo-

rického centra Pardubic. 

Divadelní Klub: Každé divadlo má svůj Divadelní 

klub, který je často opředen pověstmi o jeho bohém-

ské atmosféře. I VČD má ve sklepních prostorech 

Východočeské divadlo Pardubice

U Divadla 50 

tel.: 466 616 411, 466 616 432 – předplatné, vstupenky

e-mail: obchod@vcd.cz

http://www.vcd.cz
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svůj „klub”, jak mu všichni zkráceně říkáme. Divadelní 

klub je pro veřejnost otevřen celý den, takže zde mů-

žete i poobědvat, zastavit se před představením, ale 

i o přestávce.

Komorní scéna Anežky České: Nalézá se v histo-

rické části Pardubic v nově rekonstruovaném domě. 

Jedná se o intimní prostor v historické části Pardu-

bic. Jméno scény je odvozeno od názvu ulice – Svaté 

Anežky České.

Zámecká scéna: Pardubický zámek nebo hrad Ku-

nětická hora slouží v létě jako další scény Východo-

českého divadla.

Kulturní dům Dubina

Kulturní dům Dubina je organizací, jejímž posláním 

je zabezpečování kulturního vyžití obyvatel města. 

Mimo realizaci profesionálních kulturních programů 

a akcí věnuje KD Dubina velkou pozornost nejroz-

manitějším tvůrčím aktivitám dětí, mládeže a vlast-

Kulturní dům Dubina

Jana Zajíce 983

tel.: 466 265 461

e-mail: info@kddubina.info

http://www.kddubina.info

Divadlo 29

Svaté Anežky České 29

tel.: 777 884 401 (pondělí – pátek: 10:00 – 18:30 hod)

e-mail: vstupenky@divadlo29.cz

http://www.divadlo29.cz

Hronovické divadlo

Hronovická 406

tel.: 466 614 797

http://www.kddubina.info

ně občanů vůbec a je připraven svým  realizačním 

potenciálem podpořit odbornou pomocí i přímou 

účastí. Hudební, výtvarné, divadelní, vzdělávací 

i společenské akce jsou realizovány v objektu kul-

turního domu na Dubině a v objektu kulturního 

domu Hronovická. 

Divadlo 29

Divadlo 29 se nachází v nově zrekonstruovaném 

domě č. p. 29 v ulici Svaté Anežky České v historic-

kém centru Pardubic. Od konce 19. století sloužil 

tento prostor jako hospodská tančírna, ve 20. le-

tech minulého století ho využívala Armáda spásy 

jako modlitebnu, od poloviny 80. let do roku 1999 

byl využíván malířem Jiřím Lacinou jako ateliér. 

Nyní je tento prostor v pronájmu statutárního 

města Pardubic a slouží jako interdisciplinární kul-

turní scéna, umožňující prezentaci co možná nej-

širšího spektra prakticky všech druhů soudobého 

uměleckého vyjádření. Provozovatelem Divadla 29 

je statutární město Pardubice. Prostor Divadla 29 

pravidelně využívá i Východočeské divadlo jako 

svou komorní scénu.

Hronovické divadlo

Hronovické divadlo najdete v kulturním domě 

v Hronovické ulici v centru Pardubic. Je to název 

nekonečného festivalu amatérských komedií, kdy 

každý měsíc se hraje jedno představení. V divadel-

ním sále je stolová úprava a během představení mů-

žete popíjet víno a občerstvovat se. Studenti mají 

na vstup slevu 50 %.

Divadlo Exil 

Divadlo Exil působí v budově poblíž náměstí Čes-

koslovenských legií. Jedná se o amatérské divadlo, 

které zaujme, pobaví a dojme. Představení můžete 

navštívit i v poněkud nekonvenčním oblečení např. 

v plavkách nebo pyžamu. Provozovatelům jde pře-

devším o vaše pohodlí.

Divadlo Exil

Havlíčkova 841

tel.: 724 251 691

e-mail: amatak@seznam.cz

http://exil.pardubice.cz
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Východočeské muzeum
Východočeské muzeum v Pardubicích patří mezi 

nejvýznamnější muzea ve východních Čechách. Stu-

denti, kteří touží po jeho návštěvě, nemusí od kolejí 

daleko. Muzeum se nachází v prostorách pardubic-

kého zámku, což je cca 15 minut chůze od univer-

zitního kampusu.

Historické počátky muzea se datují do roku 1880 

a za jeho vznikem stojí skupina nadšených památ-

kářů. V roce 1920 se úspěšně vyřešil problém s ne-

dostatkem volného prostoru pro rychle se rozrůs-

tající sbírku muzea. Muzejní spolek tehdy zakoupil 

za přispění města pardubický zámek a o rok později 

i hrad na Kunětické hoře. Po druhé světové válce, 

konkrétně v roce 1952, byl muzejní spolek nucen 

předat pardubické muzeum do správy státu. Muze-

um bylo profesionalizováno, rozšířily se sbírky, ale 

muzeum mohlo fungovat jen jako nástroj ideologic-

ké propagandy tehdejšího režimu.

Od roku 1964 nese současný název Východočeské 

muzeum. Šedesátá léta byla pro muzeum zlomová, 

protože se rozšiřovaly jeho sbírky, byla vybudována 

stálá expozice a počala přednášková činnost. Změ-

ny se udály i v jeho organizační struktuře. Od mu-

zea se odloučily některé instituce jako archiv (dnes 

Státní okresní archiv v Pardubicích), galerie (dnes 

Východočeská galerie v Pardubicích) a krajské pa-

mátkové středisko (dnes územní odborné pracoviš-

tě Národního památkového ústavu).

Přenesme se dále do roku 1977. Péče a údržba 

zámku jsou ze strany státu zanedbávány a výsled-

kem je zřícení části stropů ve druhém patře paláce. 

Po roce 1989 přešlo muzeum pod Ministerstvo kul-

tury, ale tato změna nepřinesla očekávané opravy. 

Chátrání zámku pokračovalo dále a to až do roku 

1994, kdy Východočeské muzeum převzalo jeho 

správu. Od konce roku 1997 je muzeum opět po-

zvolna uváděno do provozu a od roku 2001 je jeho 

zřizovatelem Pardubický kraj.

V současné době je otevřena expozice sbírky čes-

kého skla, sbírky zbraní, sbírky pohlednic Orbis 

pictus, numismatická expozice a přírodovědná ex-

pozice. Muzeum má ještě k využití dva výstavní sály 

pro krátkodobé výstavy, přednáškový sál a muzej-

ní knihovnu se studovnou. Kromě těchto stálých 

Východočeské muzeum

Zámek 2, 530 02 Pardubice

tel.: 466 799 240

http://www.vcm.cz

expozic se v prostorách zámku koná během roku 

několik desítek přednášek, konferencí a dalších kul-

turních akcí.

Východočeské muzeum má ve svém invetáři okolo 

800 tisíc kusů sbírkových předmětů a pracuje tam 

52 zaměstnanců. Každý rok vydává muzeum dva 

odborné periodické sborníky a jiné publikace. Pro 

doložení jeho váženosti stačí podotknout, že patří 

mezí 20 nejvýznamnějších muzejních institucí v ČR. 

Současná návštěvnost muzea se pohybuje kolem 

40– 45 tisíc osob ročně.

OTEVÍRACÍ DOBA

Úterý – neděle: 10.00 – 18.00 hod
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Kina
Cinestar Pardubice

Toto multikino je součástí obchodního centra Grand, 

které naleznete na náměstí Republiky. V Cinestaru Par-

dubice se nachází 6 kinosálů. V tomto multikině určitě 

oceníte dokonalý obraz, pohodlná křesla nebo „cuddle 

seats” – sedadla pro dva bez prostředních opěrek.

Aktuální program: http://pardubice.cinestar.cz.

Kino Dukla

Kino Dukla nabízí zvuk dolby stereo, smyčku pro 

nedoslýchavé. Bezbariérový přístup, bezplatné par-

kování a samozřejmě možnost občerstvení. V po-

slední době se specializuje hlavně na klubové filmy.

Ulice: Gorkého 2573 (MHD 6, 10).

Aktuální program: http://kinodukla.wz.cz.

Cinestar Pardubice

OC Grand, nám. Republiky 1400

tel.: 466 799 999

e-mail: pardubice@cinestar.cz

Komorní filharmonie Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice se ustavila v roce 

1969 jako první profesionální orchestr ve východ-

ních Čechách. Do čela orchestru se tehdy postavil 

vynikající šéfdirigent Libor Peška a pod jeho taktov-

kou se soubor úspěšně rozvíjel. Libor Peška nebyl 

samozřejmě jediným šéfdirigentem, který pozvedl 

uměleckou úroveň souboru. Z dalších osobností 

minulých šéfdirigentů jmenujme alespoň Libora 

Hlaváčka, Petra Altrichtera, Bohumila Kulínského, 

či Petra Škvora. V současné době vede soubor šéf-

dirigent Leoš Svárovský.

Ptáte se na to, kde můžete filharmonii vidět a pře-

devším slyšet? Ač váženost a sláva Komorní filhar-

monie Pardubice přerostla již dávno hranice kra-

je, tak orchestr zůstává nadále věrný domácímu 

prostředí. Soubor pravidelně hraje v Domě hudby 

v Pardubicích, v Hradci Králové a úzce spolupra-

cuje s Konzervatoří Pardubice. Kromě lokálních 

kulturních akcí se orchestr účástní mezinárodních 

hudebních festivalů (Pražské jaro, Smetanova Li-

motyšl, festivaly v Brně, v Českých Budějovicích, 

nebo v Českém Krumlově). Jeho kvality mu ote-

vírají takřka všechny dveře koncertních sálů Ev-

ropy, což dosvědčuje i fakt, že v době nedávné se 

Komorní filharmonie Pardubice

Sukova třída 1260, 530 21 Pardubice

tel.: 466 512 662

http://www.kfpar.cz

Komorní filharmonie Pardubice představila např. 

v Amsterdamu, v Salcburku, v Norimberku, v Di-

jonu, či ve Štrasburku. Chcete-li vyzvědět termín 

nejbližího koncertu, navštivte webové stránky  

http://www.kfpar.cz. Jakékoliv další informace ob-

držíte v Domě hudby v Pardubicích.
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Evropský spolkový dům, který se nachází ve zre-

konstruované budově bývalé spořitelny na Pern-

štýnském náměstí (roh směrem ke Komenského 

náměstí) – dnes je v přízemí kavárna Evropa – na-

bízí vydatný zdroj informací pro jazykově-kulturní 

dychtivce, světoběžníky a spolkovou činnost růz-

ných občanských sdružení.

Britské centrum

Toto centrum nabízí knihy z britských vydavatelství, 

časopisy a denní tisk. K dispozici je řada dalších stu-

dijních materiálů pro zdokonalování se v angličtině 

jako například CD nosiče, videokazety, učebnice. 

Pokud se přihlásíte jako studenti a zaplatíte paušál-

ní poplatek, stanete se členy na jeden rok a veškeré 

výpůjčky pro vás budou už zdarma.

Aliance Française

Francouzská aliance nabízí kurzy francouzského jazy-

ka vedené českými i francouzskými lektory a může vy-

hovět zájemcům na všech jazykových úrovních. Vždy 

v únoru a v červnu pořádá mezinárodní zkoušky DELF 

a DALF. Při Alliance Française je otevřena knihovna, 

založen divadelní klub a časopis Alliance Française.

Toastmasters International

– Pardubice Enthusiasts Club

Chcete si procvičovat a zdokonalit svou angličtinu 

i řečnické dovednosti? Zlepšit komunikační schop-

nosti, zdokonalit se v anglickém mluveném slově, 

proniknout do tajů řečnických technik, získat se-

bedůvěru pro vystupování na veřejnosti, osvojit si 

základní manažerské dovednosti, naučit se hodnotit 

vystoupení a výkony své i druhých a mnoho další-

ho v přátelském prostředí klubu? Anglický řečnický 

klub zve všechny zájemce k nezávazné návštěvě. 

Schůzky členů občanského sdružení se konají každé 

pondělí od 18.00 do 20.00 hod v klubovně ve 3. pa-

tře Evropského spolkového domu na Pernštýnském 

nám. (vchod z Klášterní ulice).

Goethe-Zentrum

Toto centrum nabízí učitelům, ale i dalším zájem-

cům z řad veřejnosti, malou knihovnu, obsahující 

beletrii, odbornou a metodickou literaturu, mate-

riály vlastivědného charakteru o všech německy 

mluvících zemích, noviny a časopisy.

K dalším aktivitám patří také organizování seminá-

řů, kulturních akcí spojených s německy mluvícími 

zeměmi, jazykové kurzy pro veřejnost a v nepo-

slední řadě také informační servis.

Evropský spolkový dům

Britské centrum

Pernštýnské náměstí 54

tel.: 466 530 367

e-mail: britcentre@mmp.cz

http://www.britcentre-pardubice.cz

Pardubice Entusiasts Club No. 9854 – 59 

European Club House

tel.: 466 501 675 (evenings)

e-mail: tomas.wagner@upce.cz

http://www.toastmasters.cz

Goethe-Zentrum

Pernštýnské náměstí 54

tel.: 466 512 093

e-mail: goethe.pce@tiscali.cz

http://www.goethe.pce.zde.czAliance Française

Pernštýnské náměstí 54

tel.: 466 501 457

e-mail: af@afpardubice.com 

http://www.afpardubice.com

Evropský spolkový dům

Pernštýnské náměstí 55

tel.: 466 512 094, 605 204 701

e-mail: jana.broulikova@mmp.cz

http://www.spolkovy-dum.cz
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Sportovní akce v Pardubicích
HC Moeller Pardubice

Pokud se ptáte, který sport je v Pardubicích číslem 

jedna, odpověď je jednoznačná – hokej. Pardubičtí 

hokejisté totiž patří ke špičce české extraligy, jen 

výjimečně jejich domácí zápasy nebývají vyprodané. 

I když se minulá sezona výsledkově nevydařila, aré-

na v Pardubicích měla osmou nejvyšší návštěvnost 

v Evropě.

ČEZ Aréna, sídlo pardubických hokejistů, je v blíz-

kosti kolejí směrem do centra města. Nejlevnější 

vstupenka stojí 85 Kč (stání) a 105 Kč (sezení).

http://www.hcpce.cz

Velká pardubická České pojišťovny

Dostihová závodní dráha byla v Pardubicích vybudo-

vána v roce 1856. První Velká pardubická steeple-

chase se běžela 5. listopadu 1874. Průběh dostihu 

i výsledek vzbudily doma i za hranicemi mimořádný 

ohlas a od té doby se běžela „Velká” každý rok. Vý-

jimkou byla pouze válečná léta, politické události 

v roce 1968 a v letech 1876 a 1908 zmařilo konání 

dostihu počasí.

Na letošní, 118. Velkou pardubickou České po-

jišťovny, se můžete přijít podívat v neděli 12. říj-

na 2008.

http://www.vpcp.cz

Zlatá přilba

Populární plochodrážní motocyklový závod má 

tradici od roku 1929, kdy se z iniciativy Františka 

Hladěny uskutečnil poprvé na travnaté dráze dosti-

hového závodiště. Od druhého ročníku v roce 1930 

se konal již s mezinárodní účastí, od roku 1964 je 

pořádán na škvárové dráze plochodrážního stadio-

nu v Pardubicích – Svítkově. Trofejí tohoto slavné-

ho závodu je tradiční zlatá přilba, kterou pro vítěze 

vyrábí každoročně znovu od roku 1990 Zlatnictví 

Lejhanec v Pardubicích.

Nejvíce přileb do dnešní doby získal plochodráž-

ník Ole Olsen. Do rodného Dánska si jich odvezl 

celkem sedm.

Letošní, již 60. Zlatá přilba České republiky, se koná 

5. října 2008.

http://www.zlataprilba.cz



U NÁS MÁŠ MOŽNOST!
KDO JSME? ABL, a. s., působí na českém trhu již 16 let a v současné době 
patří mezi tři nejsilnější bezpečnostní agentury v Čechách. Hlídáme nejen 
obchodní centra, luxusní hotely a průmyslové objekty, ale také České Miss, 
sportovce včetně Milana Baroše a nezmizel nám ani David Copperfield.

STRÁŽCE

HLEDÁŠ BRIGÁDU NA LÉTO?
CHCEŠ SI VYDĚLAT NA DOVOLENOU NEBO 
NA FESŤÁK A JEŠTĚ SE U TOHO POBAVIT?

NABÍZÍME: práci v příjemném, sehraném a spolehlivém kolektivu,

mzdu od 65 Kč/hod, možnost práce i na HPP.

VOLEJTE ZDARMA 800 111 112   www.abl.eu

Do Pardubic hledáme rázné a energické zájemce o práci na pozici:
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Karta ISIC a GTS kancelář

ISIC (International Student Identification Card) je 

mezinárodní identifikační průkaz, prokazující sta-

tut studenta střední nebo vysoké školy. ISIC karta 

vám přináší tisíce slev a výhod v oblasti cestování, 

kultury, sportu, stravování, volného času a dalších 

služeb, které můžete uplatnit jak doma, tak v 95 ze-

mích světa. Kartu ISIC vám zařídí jakákoli pobočka 

GTS International v České republice, v Pardubicích 

ji najdete v univerzitní aule (nalevo od vchodo-

vých dveří v přízemí). K získání karty budete po-

třebovat jednu svou pasovou fotografii, občanský 

průkaz, vyplněnou žádost o vydání ISIC karty (tu 

lze získat buď na studijních odděleních příslušných 

fakult nebo přímo v sídle GTS International) potvr-

zenou příslušným studijním oddělením (ne starší 

než 2 měsíce) a 250 Kč. S touto kartou získáváte 

také množství slev v obchodech po celém světě, 

v Pardubicích například v restauraci Bazalka (2 za 1 

– saláty pro Velký hlad denně do 18 hod) a další, 

aktuální nabídku všech slev naleznete na stránkách 

http://www.gtsint.cz.

In-junior a žákovské jízdné

U Českých drah si můžete zakoupit tzv. „in-kar-

tu“ poskytující výrazné slevy na vlakovou dopravu 

(50 % oproti zákaznickému jízdnému – zřízení je 

bezplatné a karta platí 3 roky). K vydání průkazu 

potřebujete jednu pasovou fotografii, občanský 

průkaz (věk do 26 let) a 600 Kč (na rok). Bohu-

žel, České dráhy již neposkytují „Junior pas – ISIC“ 

(další z mnoha výhod a slev pro majitele ISIC karty), 

za který se platilo pouze 100 Kč. Tento je nahrazen 

žákovským jízdným, které bohužel má tu nevýhodu, 

že slevu lze uplatnit pouze na cestování mezi místy 

trvalého bydliště a školy. Jeho výhodou oproti Juni-

or pasu je ale cena, která činí pouze 50 Kč. Žákov-

skou průkazku můžete také uplatnit na veřejnou 

autobusovou dopravu.

Kilometrická banka (KMB)

Univerzální přenosný jízdní doklad pro přepravu 

cestujících a psů ve vlacích ČD v 1. i 2. vozové tří-

dě. Jeho princip spočívá v postupném „odečítání“ 

projetých kilometrů, které si dopředu předplatíte. 

Služby

Studentské slevy a doprava
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Způsob jejího používání spočívá ve vyplnění údajů 

zamýšlené trasy do příslušných kolonek. Minimální 

odpis je 100 km a maximální činí 400 km (pro kaž-

dého z cestujících nad 15 let ve 2. vozové třídě). 

V první vozové třídě pak odpis km činí 1,5 násobek 

projeté vzdálenosti. Lze ji použít i na vlaky vyšší 

kvality (EC, IC). Doba platnosti KMB je 6 měsí-

ců ode dne vystavení, stojí 1 600 Kč a „obsahuje“ 

2 000 km.

Městská hromadná doprava

Pardubická MHD je tvořena dopravou autobuso-

vou a trolejbusovou. Informace o mimořádnos-

tech, jízdní řády jednotlivých linek a ostatní in-

formace o MHD v Pardubicích najdete na http://

www.dpmp.cz a na http://student.upce.cz. Mezi 

univerzitním kampusem a nádražím jezdí linky 

číslo 3, 16, 17 a 33 (na zastávku Polabiny – Hra-

decká, naproti aule a knihovně) a 10 (Univerzi-

ta, jede před budovu EA). Jednotlivé jízdné bez 

možnosti přestupu stojí 13 nebo 16 Kč, to podle 

počtu projetých zastávek. Pravidelným cestujícím 

se vyplatí pořídit si Pardubickou kartu – jde o či-

povou kartu, která nám umožní placení jízdného 

bezhotovostně, případně zakoupení předplat-

ného, které nám umožní neomezené používání 

MHD v určitém časovém období. Jezdit v Pardu-

bicích bez platného jízdního dokladu se opravdu 

nevyplácí – revizorů je požehnaně a právě začát-

kem akademického roku mají největší „žně“. Při 

nejlepším je to za 500 Kč + cena jízdenky (při 

platbě na místě), při platbě v kanceláři je potom 

pokuta 1 000 Kč (+ cena jízdenky). Do vozidel 

MHD se nastupuje obvykle prostředními a zad-

ními dveřmi, přední slouží pouze pro výstup. 

Můžeme je využít, pokud chceme zakoupit lístek 

u řidiče, v tom případě je řidič povinen pustit nás 

předem. Zcela odlišná situace nastává po osmé 

hodině večer. Od této chvíle nastupují všichni 

cestující pouze předními dveřmi. Kdo má papíro-

vou jízdenku, je povinen označit si ji ve strojku, 

který se nachází vlevo hned u dveří. Kdo má čipo-

vou kartu s předplatným, přikládá ji ke čtečce ka-

ret vpravo u dveří, aby mohl řidič zkontrolovat, 

jestli je karta platná (to je signalizováno krátkým 

pípnutím). Předem se nastupuje také v nočních 

autobusech.

Jak se dostat pomocí MHD na univerzitu?

Nejprve bychom se měli zamyslet, jak často bu-

deme městskou dopravu používat? V neděli pro 

cestu na koleje a ve čtvrtek pro cestu k nádraží, 

nebo budeme denně dojíždět trolejbusem do ško-

ly ve městě a po škole pak ještě na opačný konec 

města na brigádu? Na tom totiž závisí, jaký způsob 

placení jízdného se nám vyplatí. Pro náhodné ces-

tující je nejvhodnější zakoupení papírové jízdenky 

v hodnotě 13 nebo 16 korun. Cenu jízdenky zvo-

líme v závislosti na plánované délce cesty, levnější 

jízdenku můžeme použít pro cesty do deseti za-

stávek. Jízdenky můžeme zakoupit v jízdenkovém 

automatu nebo v trafice. Pokud není žádný k dis-

pozici, je zde ještě možnost doplňkového prode-

je jízdenek u řidiče. Zde stojí jízdenka 20 korun, 

bez ohledu na počet projetých zastávek. Tady ale 

pozor – plaťte nejvýše padesátikorunou! V opač-

ném případě se vám může stát, že řidič nebude mít 

na vrácení (vrací vám totiž peníze ze své vlastní 

peněženky), takže má právo odmítnout vám lístek 

prodat a vy půjdete pěšky. V nočních autobuso-

vých linkách 98 a 99 zaplatíte za svezení 25 korun, 

jízdenku zakoupíte pouze u řidiče. Žádné jiné jíz-

denky zde tedy neplatí! Pokud budeme městskou 

dopravou cestovat častěji, vyplatí se nám obsta-

rat si Pardubickou kartu a využívat elektronickou 

peněženku. Použití je jednoduché – při nástupu 

do vozidla přiložíme kartu ke čtečce, čímž se nám 

odečte z karty 12 Kč. 
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Při výstupu opět přiložíme kartu ke čtečce, systém 

vyhodnotí, kolik zastávek jsme skutečně jeli a po-

kud naše cesta byla do deseti zastávek, část peněz 

nám opět vrátí.

A jaké jsou výhody použití karty?

–  Nemusíme nikde shánět jízdenky, stačí uložit si 

peníze na kartu v některém z předprodejních 

míst DPMP,

–  levnější jednotlivé jízdné (místo 13 zaplatíme 

pouze 10 Kč, místo 16 pak pouze 13 Kč),

–  můžeme zaplatit jízdné i za kamaráda, který 

cestuje s námi, i on má pak nárok na levnější 

jízd né,

–  při jízdě na vzdálenost do tří zastávek zaplatí-

me pouze 6 Kč,

–  při přestupu do 30 minut od prvního nástupu 

do vozidla zaplatíme za další jízdu polovinu,

–  o víkendu platíme pouze za první cestu plné 

jízdné, všechny ostatní jsou už za polovinu,

–  elektronickou peněženkou můžeme platit jízdé 

i v nočním autobuse.

Pokud bychom se rozhodli cestovat městskou do-

pravou pravidelně, bude pro nás nejvýhodnější ob-

starat si v některém z předprodejů DPMP předplat-

né. Nabízí se poměrně široká škála období – 7, 14, 

30, 90 a 120 dnů, dále pak předplatné půlroční a de-

setiměsíční (školní rok). Ceny studentského před-

platného jsou od 70 do 1 420 Kč – např. jízdenka na 

30 dnů stojí 185 Kč. Veškeré informace o cenách 

jsou uvedeny na http://www.dpmp.cz. Využívání 

předplatného pak můžeme libovolně kombinovat 

s elektronickou peněženkou, například tak, že si 

pořídíme 90-denní předplatné jen na dobu zimního 

a letního semestru, při cestách po Pardubicích bě-

hem zkouškového období či o letních prázdninách 

budeme používat elektronickou peněženku.

Nárok na zlevněné předplatné prokazujeme občan-

ským průkazem a potvrzením o studiu (vydá stu-

dijní oddělení), případně též žákovským průkazem 

nebo kartou ISIC.

Důležitá informace – studentské předplatné ne-

platí v nočních autobusech! Zde budeme tedy tak či 

tak nuceni zakoupit si jízdenku za dvacet pět korun, 

ať už v hotovosti nebo z elektronické peněženky.

Jak získat čipovou kartu

Čipové karty jsou k dispozici ve dvou podobách, 

personalizovaná (s vaším jménem a fotografií, 

za 130 korun) a nepersonalizovaná (bez jména maji-

tele, za 170 Kč). Jaký je mezi nimi rozdíl? Na neper-

sonalizovanou kartu není možné nahrát studentské 

předplatné. Ostatní funkce, tedy elektronická pe-

něženka a možnost nákupu jízdenky spolucestující-

mu zůstávají zachovány.

Co potřebujete pro vydání personalizované 

karty:

– vyplněnou „Žádost o vydání Pardubické karty“,

–  podepsané „Podmínky pro vydávání a používá-

ní Pardubické karty“,

–  občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti 

ke kontrole osobních údajů,

–  průkazovou barevnou fotografii v originálu 

o roz měrech 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně či-

telně podepsanou (fotografie bude žadateli vrá-

cena při vydání karty),

–  trpělivost (vyrobení a dodání karty trvá asi 

2 – 3 týdny).

Nepersonalizovanou kartu je možné obdržet oka-

mžitě a bez čekání, dodatečná personalizace je 

možná za 20 Kč.
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Obchody a supermarkety
Obchody a supermarkety v okolí kolejí:

Lidl

Naproti pavilonu E. 

Ulice: Bělehradská 548.

Po – So: 7.00 – 20.00 hod

Ne: 9.00 – 20.00 hod

Kaufland

Rovně 800 m za diskontem Lidl.

Ulice: Bělehradská 628.

Po – Ne: 7.00 – 21.00 hod

Interspar

Zastávka „Poděbradská” trolejbusů 3, 4, 7.

Ulice: Poděbradská 297.

Po – So: 8.00 – 21.00 hod

Ne: 8.00 – 20.00 hod

Globus

Zastávka „Globus” trolejbusů 3, 4, 7, 11.

Ulice: Poděbradská 293.

Po – Ne: 8.00 – 21.00 hod

Další oblíbené obchodní domy 

a hypermarkety
Albert

Ulice: Třída Míru 2607

Po – Čt: 7.00 – 19.00 hod

Pá: 7.00 – 20.00 hod

So: 7.00 – 12.00 hod

Plus

Poblíž Plaveckého areálu.

Ulice: Karla VI. 2749

Po – Pá: 7.00 – 20.00 hod

So: 7.00 – 13.00 hod

Ne: 13.00 – 18.00 hod

Hypernova

Zastávka „Nádraží ČD” trolejbusů 3, 4.

Poblíž Hlav ního nádraží ČD.

Ulice: Palackého 2748.

Po – Ne: 8.00 – 22.00 hod

Billa (v suterénu OC Grand)

Zastávka „Náměstí Repuliky“ trolejbusu 11.

Ulice: Náměstí Republiky 1400

Po – So: 7.00 – 20.00 hod

Ne: 8.00 – 20.00 hod

Tesco

Zastávka „Masarykovo náměstí” trolejbusů 3, 4, 7, 11.

Ulice: Masarykovo náměstí 1950.

Po – So: 8.00 – 20.00 hod

Ne: 8.00 – 18.00 hod
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Komunikace v rámci univerzity
E-mailem

Pokud budete chtít poslat e-mail některému ze 

zaměstnanců univerzity, máme pro vás lehkou 

nápovědu, jak si ho odvodit, aniž byste ho museli 

hledat na internetových stránkách. Každá e-mailová 

adresa se tvoří podle následujícího klíče: jméno.

příjmení@upce.cz, např. petr.novak@upce.cz.

Telefonem

Telefonovaní v rámci univerzity je zadarmo. 

Tohoto lze využít například i z telefonních 

přístrojů, které jsou na každém patře kolejí. 

Můžete tedy zavolat kolegům na jiný pavilón kolejí 

nebo třeba vašemu vyučujícímu do kanceláře. 

Pro snadnější využívání této výhody jsme pro 

vás připravili telefonní seznam nejdůležitějších 

telefonních čísel, který najdete na konci. Volání 

v rámci univerzity se uskutečňuje pouze volbou 

čtyřmístného čísla účastníka. Volání z vnější 

telefonní sítě se uskutečňuje volbou v následujícím 

tvaru: 466 03x xxx, kde xxxx je čtyřmístné číslo 

účastníka.
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Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika

tel.: 466 036 111, ústředna přepojí pracoviště univerzity v Pardubicích a v Litomyšli

fax: 466 036 361, 466 036 365

http://www.uni-pardubice.cz, http://www.upce.cz

http://www.uni-pardubice.eu

Fakulty

Dopravní fakulta Jana Pernera

Děkanát DFJP, Studentská 95, 532 10 Pardubice

děkan: prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.

tel.: 466 036 509

fax: 466 036 094

e-mail: dekanat.dfjp@upce.cz

Fakulta ekonomicko-správní

Děkanát FES, Studentská 84, 532 10 Pardubice

děkanka: doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

tel.: 466 036 512

fax: 466 036 010

e-mail: dekanat.fes@upce.cz, ipc@upce.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Děkanát FEI, Studentská 95, 532 10 Pardubice

děkan: doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

tel.: 466 036 792

fax: 466 036 241 

e-mail: dekanat.fei@upce.cz

Fakulta filozofická

Děkanát FF, Studentská 84, 532 10 Pardubice

děkan: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

tel.: 466 036 226

fax: 466 036 228

e-mail: dekanat.ff@upce.cz, ipc.ff@upce.cz

Adresář

Fakulta chemicko-technologická

Děkanát FChT, nám. Čs. legií 565,

532 10 Pardubice

děkan: prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.

tel.: 466 037 294

fax: 466 037 068

e-mail: dekanat.fcht@upce.cz

Fakulta restaurování

Děkanát FR, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

děkan: doc. Jiří Novotný, akademický sochař

tel.: 466 036 590

fax: 461 612 565

e-mail: dekanat.fr@upce.cz

Fakulta zdravotnických studií

Děkanát FZS, Průmyslová 395, 530 03 Pardubice

děkan: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

tel.: 466 670 550

fax: 466 670 550

e-mail: dekanat.fzs@upce.cz
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Rektorát

Kancelář rektora

kancléřka:

Ing. Valerie Wágnerová

tel.: 466 036 555

sekretářka rektora a prorektorů:

Helena Řeháková

tel.: 466 036 553

podatelna:

Jarmila Štanclová

tel.: 466 036 466

Eva Říhová

tel.: 466 036 364

Zuzana Faltusová

tel.: 466 036 746

Sekretariát kvestora

sekretářka:

Zita Bachurová

tel.: 466 036 556

Oddělení pro vzdělávání a výzkum

vedoucí:

Mgr. Ivana Švecová

tel.: 466 036 649

referentka pro studium a vzdělávání:

Ing. Veronika Antošová

tel.: 466 036 407

referentka pro stipendia a poplatky:

Jitka Šťastná

tel.: 466 036 794

odborná referentka pro studium, celoživotní 

vzdělávání a e-learning:

Ing. Zdeňka Černá

tel.: 466 036 744

odborný referent pro výzkum a vývoj:

Ing. Jiří Doležal

tel.: 466 036 795

Centrum mezinárodních mobilit:

referentka pro mezinárodní mobility a vzdělávání

Ing. Jana Balcarová

tel.: 466 036 350

referent pro mezinárodní mobility a vzdělávání,

koordinátor programu Leonardo da Vinci:

Bc. Michal Rolčík

tel.: 466 036 496

referentka pro mezinárodní mobility a vzdělávání:

Eva Petráňová

tel.: 466 036 725

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

vedoucí:

Ing. Monika Vejchodová

tel.: 466 036 417

projektová konzultantka:

Ing. Jitka Genserová

tel.: 466 036 733

finanční manažer – administrátor projektu:

Ing. Lucie Macháčová

tel.: 466 036 596

koordinátor projektů:

Ing. Linda Salavcová

tel.: 466 036 704

referentka mezinárodních vztahů:

Zuzana Mužíková

tel.: 466 036 445

asistentka vnějších vztahů univerzity, poradce, 

lektorka

Andrea Wolf, BAEngl.

tel.: 466 036 133

Adresář
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Adresář
Celouniverzitní útvary

Jazykové centrum

Studentská 84, 532 10 Pardubice

vedoucí: Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

tel.: 466 036 716, 341

Katedra tělovýchovy a sportu

Kunětická 92, 532 10 Pardubice

vedoucí: Mgr. Tomáš Macas

tel.: 466 036 537, 6278

Univerzitní knihovna

Studentská 519, 532 10 Pardubice

vedoucí: Mgr. Iva Prochásková

tel.: 466 036 546

Informační centrum

Studentská 95, 532 10 Pardubice

ředitelka: Ing. Olga Klápšťová

tel.: 466 036 700, 6633

Univerzitní konferenční centrum

Studentská 519, 532 10 Pardubice

vedoucí: Mgr. Eliška Čásenská

tel.: 466 036 655

Technický odbor

Studentská 95, 532 10 Pardubice

vedoucí: Miluše Janáková

tel.: 466 036 106

Vydavatelství Univerzity Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice

manažer vydavatelství: Ing. Ivo Holava

tel.: 466 036 132

Tiskařské středisko

Studentská 84, 532 10 Pardubice

vedoucí: Vladimír Kobera

tel.: 466 036 042

Doprava

Studentská 95, 532 10 Pardubice

vedoucí: Ladislav Dohnal

tel.: 466 036 352

Správa kolejí a menzy (SKM)

Studentská 202, 530 09 Pardubice

ředitel: RNDr. Pavel Ďurovec

tel.: 466 036 290

vedoucí kolejí: Mgr. Eva Macháňová

tel.: 466 036 253

vedoucí menzy: Marcela Balounová

tel.: 466 036 313
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Důležitá telefonní čísla:

Hasiči  0150

První pomoc  0155

Policie  0158

Městská policie  0156

Tísňová linka  0112

Pohotovost elektro  125 55

Pohotovost plyn  1239

Pohotovost voda  466 310 357

Univerzita: místní síť

Kancelář rektora – sekretariát  6553, 6554

Děkanát FChT  7294

Studijní oddělení FChT  7302, 7304

Děkanát DFJP  6509

Studijní oddělení DFJP  6096, 6098

Děkanát FES  6512

Studijní oddělení FES  6022, 6023

IPC FES  6454

Děkanát FEI  6792

Studijní oddělení FEI  6652

Děkanát FF  6226

Studijní oddělení FF  6239, 6213

IPC FF  6224

Děkanát FR  6590

Studijní oddělení FR  6595

Děkanát FZS  7728

Studijní oddělení FZS  7726

Informační centrum – sekretariát  6633

Odd. pro rozvoj a mez. vztahy  6445

Univerzitní knihovna  6543, 6535

Správa budov  6107

Telefonní seznam

Koleje: místní síť

Sekretariát  6252

Vedoucí kolejí – Mgr. Macháňová Eva  6253

Vedoucí údržbářů – Kučera Zdeněk  6370

Hospodářka pav. A, B 6288

Hospodářka pav. C, D  6289

Hospodářky pav. E, F, G 6469

Kontakt pro ubytování v koleji Z

– Ing. Breberova Věra, tajemník FZS  7722

Kontakt pro ubytování v koleji L

– studijní oddělení FR  6590

Vrátnice – koleje pavilon C  6248

Vrátnice – koleje pavilon D  6247

Vrátnice – koleje pavilon E  6703

Vrátnice – koleje pavilon F  6468

Vrátnice – koleje pavilon G  6900

Vrátnice – koleje pavilon Z  466 670 410
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SKON ILY 
VÁM PRÁZDNINY?

S GTS Travel je jednoduché si užít i školu.
>  mezinárodní slevové karty ISIC / ITIC / ALIVE
>  letenky a jízdenky kamkoliv si vzpomenete za nejvýhodn jší ceny
>  široká nabídka levného ubytování ve více než 110 zemích
>  jazykové kurzy v Evrop  i za mo em pro za áte níky a pokro ilé
>  pracovní programy v zahrani í
>  výhodné ceny pronájmu aut po celém sv t
>  nejvýhodn jší cestovní pojišt ní pro studenty
>  bohatý výb r lyža ských pobyt  v kvalitních alpských st ediscích
>  pestrá nabídka letních pobyt  u mo e a na horách v nejžádan jších destinacích
>  G TripS – krátkodobé pobyty v evropských metropolích
>  další cestovní služby

Rezervace a informace na pobo ce GTS Pardubice, Studentská 519, tel: 466 036 685, 
e-mail: gts.pardubice gtstravel.cz nebo na www.gtstravel.cz
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