
Historie Hlávkovy koleje

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových založil Josef Hlávka svou poslední 
vůlí dne 25. ledna 1904. V ní stanovil: „Za universálního dědice veškerého svého jmění 
movitého i nemovitého jakéhokoliv druhu, tak jak toto jmění projednáním pozůstalosti 
zjištěno bude, ustanovuji  právnickou osobu, která pro všechny časy nésti má jméno 
Nadání  Josefa,  Marie  a  Zdeňky  Hlávkových…“  Navázal  tím  na  své  předchozí 
mecenášské a nadační aktivity. Posláním Nadání bylo podporovat „veškerou vědeckou, 
literární a uměleckou činnost národa Českého a učinit  výsledky této činnosti  jakož i 
výsledky  veškeré  vědecké  činnosti  světové  kulturnímu  životu  národnímu  tak 
přístupnými,  aby mohl z nich ve všech směrech výkonné své činnosti  přímo těžiti“. 
Dalším cílem bylo podporovat  „snaživé a způsobilé studenty českých vysokých škol 
pražských tím způsobem, aby poskytnutím částečného neb (bude-li možno) úplného 
zaopatření  se  jim  umožnilo,  by  se  mohli  plnou  svou  silou  věnovati  výhradně  jen 
úplnému svému vzdělání, na kterém se jak jich vlastní, tak i budoucnost celého národa 
zakládá“.  Tento  cíl  měl  být  uskutečněn  především  podporou  tří  institucí:  „České 
Akademie  císaře  Františka  Josefa  pro  vědy,  slovesnost  a  umění“, 
„Národohospodářského ústavu při České Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost  a umění“ a „Studentských kolejí  českých vysokých škol pražských“. 
Každá z těchto Josefem Hlávkou založených institucí měla vlastní statut, plnila poslání, 
které jí Josef Hlávka určil, a měla odlišný vztah k Nadání.

V roce 1904 věnoval  Spolku studentů pražských vysokých škol zakladatel 
Nadání Josef Hlávka budovu koleje v Jenštejnské ulici č.p. 1. Z nadační listiny vyplývá 
pro  Nadání  závazek  poskytnout  částečné,  nebo  (bude-li  to  možné)  úplné  finanční 
zabezpečení  pobytu  na koleji  vybraným sociálně  potřebným vynikajícím studentům. 
Myšlenkový odkaz i rozsáhlý nadační projekt Josefa Hlávky je univerzální a podporuje 
talentované jednotlivce bez ohledu na jejich studijní obor. Princip univerzálního výběru 
studentů  do  Hlávkovy  koleje  v  období  let  1904  -  1939  přinášel  možnosti  vzniku 
osobních mezioborových vztahů a kontaktů, které provázely studenty Hlávkovy koleje 
po celý život. Vzájemné obohacení bylo přínosem pro každého studenta ubytovaného v 
Hlávkově koleji bez ohledu na to, jakou vysokou školu studoval. 

Podmínky pro získání ubytování v Hlávkově koleji s nadačním příspěvkem 
ve výši 1.200,- Kč měsíčně.

V  současné  době  je  Hlávkova  kolej  majetkem  Českého  vysokého  učení 
technického v Praze. Podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 
předání této koleje ČVUT bylo smluvně dohodnuto, aby kolej byla užívána v souladu s 
odkazem Josefa Hlávky. 

Smlouvou mezi Nadáním a ČVUT je Hlávkova kolej určena pro ubytování 
studentů doktorského studia, mladých akademických a vědeckých pracovníků a 
pro  studenty  prezenčního  studia  pražských  vysokých  škol,  kteří  dosahují 
výborných studijních výsledků, jsou nemajetní, sociálně  potřební, nemají byt v 
Praze a nejsou podnikateli. 

Ze smyslu Hlávkova odkazu vyplývá, že podporovaný student musí v době, kdy 
tuto  podporu pobírá,  skutečně  kolej  užívat  a  toto  užívání  je  nepřenosné. Návrh na 
ubytování  (podle  znění  smlouvy  o  obsazování  Hlávkovy  koleje  mezi  Nadáním 
J.,  M.  a  Z.  Hlávkových  a  Českým  vysokým  učením  technickým)  podávají  rektoři 
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pražských  vysokých  škol  a  předseda  AV ČR rektorovi  ČVUT.  České  vysoké  učení 
technické jako vlastník koleje, jehož péčí jsou ubytováni studenti a mladí akademičtí a 
vědečtí  zaměstnanci,  podává  správní  radě  Nadání  návrh  na  poskytnutí  nadačního 
příspěvku  na  kolejné  v  Hlávkově  koleji.  Před  ubytováním  je  podepsána  darovací 
smlouva mezi studentem a Nadáním, jejíž součástí je i  vyplněný formulář  čestného 
prohlášení o sociálních poměrech žadatele. Darovací smlouva i dekret na ubytování se 
vystavuje vždy na jeden akademický rok na základě dohodnutých podmínek. Je třeba 
dbát, aby tento příspěvek byl použit jen za podmínek a k účelu, pro který byl poskytnut. 

Vyplněné žádosti k ubytování na Hlávkově koleji musí žadatel o ubytování 
odevzdat odpovědnému pracovníkovi na studijním oddělení rektorátu své vysoké 
školy (nebo do sekretariátu předsedy AV ČR) nejpozději do  30. dubna každého 
roku. 

Návrhy na ubytování předloží vysoká škola a Akademie věd ČR rektorovi 
ČVUT, který je doporučí k vyřízení správní radě Nadání.  Žadatelé jsou o výsledku 
projednání své žádosti informování písemně do 15. července každého roku.
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