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Virtuální prohlídka koleje Kajetánka

Adresa: Kolej Kajetánka
Radimova 12
169 00 Praha 6

Telefon: +420 235 364 150, 770 188 923 ubytování,
+420 235 362 147 recepce blok K1
+420 235 363 174 recepoce blok K2
vedoucí koleje Miroslava Hlavatková tel: 605 200 044

E-mail:   Kolej Kajetánka

Kontaktní osoby: Miroslava Hlavatková, Vlasta Novotná

  Úřední hodiny

Počet lůžek: 1282 včetně hotelových lůžek
Kolej je rozdělená na dva bloky K1 a K2. Na vrátnici obou
bloků je možno měnit prádlo 24 hodin denně, v areálu i na
pokojích je Wifi připojení zdarma.
Blok K2 má dvě pětipatrové budovy, kde se nachází
v buňce vždy dva dvoulůžkové pokoje se společným
sociálním zařízením, lednicí a malou kuchyní.Dále je zde k
dispozici posilovna s provozem od 6,00 - 22,00 hod., ping-
pong a společenská místnost s klavírem.
Blok K1 má dvě budovy o 15-ti patrech. Zde je též
buňkový systém ve složení jeden jednolůžkový a jeden
dvoulůžkový pokoj, které mají společné sociální zařízení,
lednici. Kuchyně jsou společné na patrech.
K dispozici je zde menza, kulečníková místnost,
společenská místnost s klavírem.
Na každém bloku jsou pračky, sušičky nebo sušárna.

MHD: Tram. č. 22, 25 (380m) , BUS 180,
V blízkosti stanice metra trasa A

Rezervace    Rezervace koleje on line

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

http://michal-kowalski.cz/Prohlidky/UK_koleje/Kajetanka.html
mailto:kolej.kajetanka@kam.cuni.cz
KAM-6.html
https://rehos.cuni.cz/crpp/
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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.


