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Charakter činnosti UNIVERZITY Hradec Králové 

Univerzita Hradec Králové provádí vzdělávací činnost a má 11 samostatně stojících budov, které 
spravují pověření správci budov.  

 
Budova A – Hradecká 1227, Objekt společné výuky – správce p. Noska Luděk 
vjezd je zabezpečen elektronickou závorou a každý vstup do budovy je nutné nahlásit na recepci (kromě 
studentů) a dále se řídit pokyny pracovníka recepce. Parkování je možné jen na vyhrazeném parkovišti. 
Budova B – Nám. Svobody 331, Filozofická fakulta – správce p. Kašpar Zdeněk 
Vjezd do dvora budovy je povolen pouze se souhlasem fakulty, a to zaměstnancům UHK. Prostor dvora je 
zajištěn zamykatelnými vraty. 
Budova C – Nám. Svobody 301, Pedagogická fakulta – správce p. Kašpar Zdeněk 
Parkování zaměstnanců UHK je ve dvoře, vjezd je zajištěn zamykatelnými vraty. V budově je recepce společná 
pro budovu B a C. Každý vstup cizích osob musí být nahlášen na vrátnici. 
Budova D – Jana Koziny 1237, Přírodovědecká fakulta – správce p. David Žbánek 
Budova je součástí areálu ZŠ, je samostatně uzamykatelná. Parkování zaměstnanců je možné v omezené míře 
ve dvoře, který je oplocen. 
Budova E – Víta Nejedlého 573, TPÚ, IDV, koleje – správce p. David Žbánek 
Parkování zaměstnanců je možné ve dvoře, každý cizí návštěvník se musí nahlásit na recepci budovy, kde je 
zajištěn nepřetržitý provoz. 
Budova F – Velké náměstí 32, Hudební katedra PdF a Katedra sociální pedagogiky PdF – správce p. David 
Žbánek. 
UHK je v této budově v pronájmu 
Budova H – U pivovarské flošny 296, Katedra tělesné výchovy a sportu PdF – správce p. David Žbánek 
V budově je tělocvična, která slouží k výuce studentů UHK a ve večerních hodinách i veřejnosti. V prostoru 
tělocvičny je recepce se službou, která uzamyká prostor po ukončení sportovních aktivit. Provozní doba 
tělocvičny je 6,00 hod. až 23,00 hod. Parkování je v oploceném areálu. 
Budova J – Hradecká 1249/6 – Fakulta informatiky a managementu – správce p. Lukáš Juhász 
Vjezd je společný s budovou A, parkování je možné na vyhrazeném prostoru. Na recepci se hlásí vstup cizích 
osob (mimo studentů) 
Budova K – Palachova 1129, Koleje – správce p. Jiří Hrdina 
V budově je nepřetržitá služba na recepci, parkování je možné za oplocenou částí areálu. Vstupy do jednotlivých 
vchodů jsou povinny ubytovaní studenti uzamykat. 
Budova P – Pivovarské náměstí 1244/1, Katedra výtvarné kultury – správce p. Žbánek David 
UHK je v této budově v pronájmu. 
Budova R – Rokitanského 62, Rektorát – správce p. Žbánek David 
Sídlo vedení Univerzity, v přízemí je recepce s provozem 6,00 až 22,00 hodin a službou. Návštěvy se hlásí na 
recepci. Parkování je možné na veřejném parkovišti na Velkém náměstí. 
 

Všichni návštěvníci UHK jsou povinni dodržovat tyto zásady: 
- veškerá omezení a zákazy, respektovat bezpečnostní značky 
- zákaz požívání a donášení alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek a pod jejich 

vlivem vstupovat do prostor UHK 
- zákaz jakékoliv manipulace s veškerým technickým zařízením UHK 
- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách UHK 
- pohybovat se nebo zdržovat se pouze na vyhrazených místech a bez svolení zaměstnanců 

UHK  nevstupovat do jiných prostor 
- pohybovat se pouze po vyznačených cestách pro pohyb osob 
- upozornit správce budov příp. službu na recepci na případné závady a nedostatky 
- v případě provádění svařování, broušení, řezání je nutno vyžádat si příkaz k této činnosti u 

správce budovy 
- nezastavovat a neodstavovat dopravní prostředky mimo zpevněné komunikace 
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Rizika možného ohrožení v prostorách UNIVERZITY  Hradec Králové  
 
Možné riziko Bezpečnostní opatření 

Uklouznutí, zakopnutí, podvrtnutí 
na komunikacích, schodištích, 
chodbách v budově 
 

- opatrnost při chůzi 
- při chůzi po schodech se přidržovat madel 
- používat přiměřenou obuv, v zimě a mokru očištěnou 
- - pohybovat se jen v prostorech určených pro  

úrazy způsobené elektrickým 
proudem při používání běžné 
elektrické instalace a spotřebičů, 
 

- používat pouze el.spotřebiče schválené pro používání v ČR  
(CE) 

- neobsluhovat el. zařízení mokrýma, vlhkýma rukama 
- el. spotřebiče používat pouze k určenému účelu 
- při údržbě a čištění musí být el.spotřebič odpojen od el. sítě 
- zákaz používání prodlužovacích kabelů a soukromých nabíječek 

na mobily 
- - napájení kabely na el. spotřebiče (notebooku apod.) musí mít 

platnou revizi a nesmí být poškozeny 

kontakt pěších osob s dopravními 
prostředky 

 

- odstavovat dopravní prostředky na určená místa 
- opatrnost při přechází z parkovišť do prostoru UHK 

 
 
 
Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, plnící úkoly v prostorách UHK -  musí být seznámeni s riziky 
v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Seznámení BOZP pro pohyb a chování cizích osob musí být 
provedené písemně a provádí ho určený vedoucí zaměstnanec.  
 
 
 
 
 
 
 
 


