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Adresa: Kolej Švehlova
Slavíkova 22
130 00 Praha 3

Telefon: +420 222 726 007 - vrátnice
+420 222 727 115, 770 188 912 - ubytovácí kancelář
+420 222 727 384 - vedoucí koleje

E-mail:   kolej.svehlova@kam.cuni.cz

Kontaktní osoby: Renáta Benáková, Daniela Kunzová, Hana Žáčková

  Úřední hodiny

Počet lůžek: 731 vč. hostinských pokojů

Pokoje - info.: stará kolej : 22 x jednolůžkový, 171 x dvoulůžkový, 14 x
třílůžkový,   Společná soc. zařízení na chodbách
nová kolej: 2 x jednolůžkový, 16 x dvoulůžkový, 83 x
třílůžkový a 7 x čtyřlůžkový, společná sociální zařízení. 2
dvoulůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení.
Internet je ve všech pokojích. Studenti nahlásí při
nástupu na kolej
v ubytovací kanceláři, že požadují internet, který jim bude
zpřístupněn.
Společenské místnosti, ping-pong, aerobic, posilovna,
klavírní místnost, studovny.
K dispozici jsou kuchyňky s el. sporákem, prádelna s 6
pračkami.
5 dvoulůžkových hostinských pokojů  - společné sociální
 zařízení pouze pro tyto pokoje.

MHD: Tram. č. 11 (300m), 10, 16 (500m), 5, 9, 26 (650m)
Metro A - J. z Poděbrad (300m)

Rezervace    Rezervace koleje on line

COVID 19 - Samotestovací míst najdete na koleji Otava a u vstupu do koleje
Prodej testů na vrátnici koleje. Cena testu 65,-CZK/1ks

mailto:kolej.svehlova@kam.cuni.cz
KAM-6.html
https://rehos.cuni.cz/crpp/
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Dne 15.1.2004 byla kolej Švehlova ve Slavíkově ulici v Praze 3 prohlášena Ministerstvem kultury ČR za kulturní
památku.
Jedná se o dům postavený ve stylu rondokubismu, který je tedy jedinečným dokladem stylové rozmanitosti
architektonického projevu v dané lokalitě a daném historickém období, což dokládá exteriér i interiér objektu.
Jedná se o rozlehlou čtyřpatrovou budovu s dominantními znaky obloučkového stylu, kterou v letech 1923 až 25
navrhl architekt Jan Chládek a realizoval stavitel Hilse. Sochařské práce provedl František Uprka. V objektu zůstalo
zachováno bohaté architektonické členění vestibulu, schodiště a přiléhající prostor s profiltrovanými podstropními
římsami a členěním stěn.
Jedná se o velmi významnou stavbu z období 20.let 20 století, která vykazuje hodnoty architektonické, urbanistické
i historické. Tento velice zajímavý doklad moderní architektury se nezastupitelně uplatňuje v zástavbě Žižkova. Z
hlediska historického je tento objekt dokladem vývoje školství a s tím spojených činností na území hlavního města
Prahy.

Propagační fotografie použité v prezentaci jsou nafoceny převážně z rekonstruovaných částí jednotlivých kolejí
a menz ve správě Kolejí a menz UK. Rekonstrukce i nadále průběžně probíhají s cílem, dostat celou ubytovací
kapacitu na prezentovanou úroveň v nejkratším možném čase.
Závěsy, přehozy, ručníky, koupelnové předložky, polštářky a květinová výzdoba použitá na záběrech nejsou
součástí pronajímané ubytovací kapacity.


