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Kolejní rada Univerzity Palackého 

v Olomouci 

www.kolejniradaup.zaridi.to 

 

Zápis z jednání 
 

Datum konání: 04. 12. 2014 

 

Přítomni:        KR: Tereza Šustková, Marek Janovský, Martin Pavlík, Martin Hrubeš, 

(dle prez. list.)  Vlado Balaban, Michal Kerestúri, Jakub Dolanský  

SKM:   Mgr. Jurásek, MBA, Ing. Petr Jasný, Mgr. Hana Kubičková,  

Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová 

Omluveni: KR:  Nela Křupalová, Barbora Kopřivová, Mgr. Vojtěch Sukač, 

Bc. Richard Hekele, Bc. Radka Pecinová, Vladimír Ďurana,  

Vojtěch Brlík 

 

 

Program: 

1. Oznámení o ustanovení zástupce v KR UP za kolej B. Václavka, blok C 

2. Kontrola a doplnění ze strany SKM UP Zápisu z jednání ze dne 20. 11. 2014 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

4. Různé 

5. Ukončení jednání 

 

 

 

http://www.kolejniradaup.zaridi.to/
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1. Oznámení o ustanovení zástupce v KR UP za kolej B. Václavka, blok C 

Dne 4. 12. 2014 bylo doručeno Kolejní radě Univerzity Palackého v Olomouci Oznámení o 

ustanovení zástupce člena KR UP za kolej B. Václavka, blok C. Zvolená zástupkyně koleje 

Lucie Trojanová tímto KR UP oznámila, že vzhledem ke svým omezeným časovým 

možnostem ustanovuje na dobu své nepřítomnosti na jednáních KR UP svého zástupce, 

studenta UP ubytovaného na koleji B. Václavka, Jakuba Dolanského. 

Vyjádření KR UP: Dle Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci, Hlavní 

normy UP č. B1-11/1 a jeho Přílohy č. 3, Statutu Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

(čl. 1, ods. 4) může řádně zvolený člen KR UP na dobu své nepřítomnosti ustanovit svého 

zástupce. 

 

2. Kontrola a doplnění ze strany SKM UP Zápisu ze dne 24. 10. 2014 

Doplnění Zápisu ze dne 20. 11. 2014 ze strany SKM UP a Kolejní rady UP: 

1. Chválkovice: Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný sdělili, že současný technický stav 

elektroinstalace neumožňuje zvýšit zátěž umístěním rychlovarných konvic na každou 

buňku koleje. V případě, že 1 konvice na vodu v kuchyňce není dostačující pro dané 

patro, lze stav navýšit o další kus, ale pouze na společnou kuchyňku, nikoliv na 

jednotlivé pokoje. Mgr. Jurásek, MBA také uvedl, že v současné době nejsou plánované 

rozsáhlé rekonstrukce této koleje vzhledem k současným finančním možnostem a 

prioritám SKM UP. 

2. Neředín I: Vedoucí koleje, paní Šimková, ubezpečila, že uklízející personál po úklidu 

jednotlivé buňky zamyká.  

3. 17. listopadu:  

a) Zástupkyně koleje uvedla, že ve studovnách přibyly židle. 

b) Teplota vody ve sprchách S strany: Dle sdělení Mgr. Juráska, MBA proběhla kontrola 

stavu a následné čištění filtrů centrálního regulátoru vody. Zabezpečil Ing. Jakubík. 

Mgr. Jurásek, MBA dále sdělil, že v případě, že se tím problém z pohledu 

ubytovaných studentů nevyřešil a teplá voda pořád neteče, ať studenti informují Ing. 

Jakubíka (telefon: 585 638 011, mobil 773 282 159, e-mail: ivo.jakubik@upol.cz. Dále 

sdělil, že SKM zde plánuje provést o prázdninách 2015 výměnu stávajícího 

mailto:ivo.jakubik@upol.cz
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systému, instalovat nové rozvody vody a klasické baterie, jako je tomu na 

ostatních kolejích. Tím se problémy s nastavením teploty vody ve sprchách na 

severní straně budovy vyřeší.  

4. B. Václavka: Vedení SKM UP se omluvilo, že studovna koleje, která je jedinou pro oba 

bloky koleje, je pořád uzavřena, a slíbilo zpřístupnění studovny do konce týdne 

(5.12.2014). Informovali Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný. KR UP zdůrazňuje, že místnost 

vedle recepce koleje je jedinou studovnou pro 629 studentů dané koleje a v období 

zápočtů a začínajícího zkouškového období je nepostradatelná ze strany studentů. 

5. J. L. Fischera A: Dle sdělení Mgr. Juráska, MBA a Mgr. Kubičkové, bude doplněn stav 

pečících trub tak, aby v kuchyňce každého patra jedna byla. Starší kusy se budou 

obměňovat postupně. 

6. J. L. Fischera B: Dle sdělení SKM UP byl zakoupen dostatečný počet smetáků a lopatek 

pro všechny pokoje koleje (platí pro oba bloky – A i B). Jeden student z pokoje si může 

smeták a lopatku vyžádat kdykoli na vrátnici koleje po předložení kolejního průkazu 

(Na 1 pokoj 1 lopatka+smeták). Informovali Mgr. Jurásek, MBA, Mgr. Kubičková a vedoucí 

koleje, paní Zichová. 

 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej E.Rošického:  

Kolej Chválkovice:  

Kolej Neředín I: 

Kolej Neředín IV: 

Kolej J. L. Fischera – blok A: 

a) Žádost o informaci ohledně stavu starších kusů lednic – zda v případě nefunkčnosti 

budou vyměněny, nebo nikoliv. 

Mgr. Kubičková a vedoucí koleje, paní Zichová, sdělily, že v současné době se plánuje obměna 

starších a nefunkčních kusů lednic. 

b) Stížnost na váhu a nefunkčnost vysavačů. 

Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že vysavače jsou nové, lehké a plně funkční. Co se týká 

velikosti, ta je korelátem velikosti objemu výměnných sáčků. Z ekonomických důvodů není 
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únosné vyhazovat sáčky každý den. Současné kusy díky své velikosti pojmou sáček, který se mění 

jednou za 3 dny. Vedoucí koleje ale znova upozornila, že vysavače nejsou nadrozměrné ani těžké. 

c) Dotaz, zda by bylo možné zvýšit počet košů na tříděný odpad, event. zvýšit kapacitu 

stávajících. 

d) Žádost o změnu, příp. doplnění sortimentu zboží prodávaného na vrátnici (v rámci 

bufetu). 

Náplní KR UP není rozsah práce menz UP (KR UP).  

Bude předáno jako námět příslušnému oddělení menzy (Mgr. Jurásek, MBA).  

e) Dotaz, zda by bylo možné zabezpečit botník do buněk koleje. 

Dle vyjádření zástupce koleje JLF-B není nezbytně nutné (zejména z dispozičních důvodů) 

plošně vybavovat buňky botníkem. Dle vyjádření vedení SKM UP není v plánu vybavovat 

buňky vysokoškolských kolejí botníky pro studenty. 

f) Dotaz na úklid a používání čisticích prostředků (Savo). 

Dle vyjádření příslušných vedoucích kolejí, uklízející personál je vyškolen, jak je nutné 

postupovat při úklidu. Rozsah úklidu je zveřejněn na stránkách SKM UP 

(http://www.skm.upol.cz/fileadmin/user_upload/SKM-dokumenty/kr/kr141024.pdf - posl. 

stránka), uklízející personál také je poučen o ředění Sava. Jen pro informaci: „…(Savo) Slouží 

k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok 

z 1 l Savo Original a 9 l vody.“ – vyjádření výrobce. 

g) Žádost o doplnění mikrovlnek a pečících trub do kuchyněk jednotlivých pater koleje.  

Situace bude prověřena a stav doplněn. Informoval Mgr. Jurásek, MBA. 

 

Kolej J. L. Fischera – blok B:  

a) Poděkování zástupce koleje za doplnění vybavení buněk o lopatku a smeták (více bod 

2 Programu, ods. 6). 

Kolej B. Václavka –blok A:   

a) Vedení SKM UP se omluvilo, že studovna koleje, která je jedinou pro oba bloky koleje, 

je pořád uzavřena, a slíbilo zpřístupnění studovny do konce týdne (5.12.2014). 

Informovali Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný.  

KR UP zdůrazňuje, že místnost vedle recepce koleje je jedinou studovnou pro 629 

studentů dané koleje a v období zápočtů a začínajícího zkouškového období je ze 

strany studentů nepostradatelná. 

 

http://www.skm.upol.cz/fileadmin/user_upload/SKM-dokumenty/kr/kr141024.pdf


 Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci pg.5/7 
 KR-Z-14/12/04-1 

Kolej B.Václavka –blok C: 

a) Vedení SKM UP se omluvilo, že studovna koleje, která je jedinou pro oba bloky koleje, 

je pořád uzavřena, a slíbilo zpřístupnění studovny do konce týdne (5.12.2014). 

Informovali Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný.  

KR UP zdůrazňuje, že místnost vedle recepce koleje je jedinou studovnou pro 629 

studentů dané koleje a v období zápočtů a začínajícího zkouškového období je 

nepostradatelná ze strany studentů. 

 

Kolej Šmeralova:  

a) Ze strany studentů byla zástupci adresována stížnost na nedostatečný úklid v 5. patře 

S strany (1 týdně). 

Zástupce ved. koleje, paní Vondráková ubezpečila KR UP, že v dané koleji dochází k úklidu 

denně.  

b) Žádost o vyčištění rychlovarné konvice od vodního kamene.  

Čištění konvic provádí úklidový personál. Vedoucí koleje provedla kontrolu stavu úklidu včetně 

kontroly konvice dne 2. 12. 2014 a neshledala žádné nedostatky. V případě, že student není 

spokojen s kvalitou úklidu, ať prosím kontaktuje přímo vedoucí koleje, která sjedná okamžitou 

nápravu. Informoval Mgr. Jurásek, MBA. 

c) Žádost o kontrolu a opravu, event. výměnu držáků sprchových hadic a samotných 

hadic. Dle sdělení studentů jsou v nevyhovujícím stavu. KR UP žádá o plošnou 

kontrolu stavu a nápravu případného zlého technického stavu.  

Bude provedena kontrola stavu vedoucím interní údržby panem Hofmanem. Žádáme studenty, 

aby případné následně zjištěné konkrétní závady zapisovali do příslušné knihy na recepci. 

Informoval Mgr. Jurásek, MBA. 

d) Problém s půjčováním klíčů od studoven. Systém by měl fungovat tak, dle vyjádření 

recepční, že student dostane na půjčení klíč od studovny proti kolejnímu průkazu do 

půlnoci daného dne. Systém takhle funguje pouze pro některé. Někteří si je půjčují na 

delší dobu a klíče nevrací. KR UP žádá vedení SKM UP, aby zjednalo nápravu a 

vyžadovalo po recepčních, aby si vyžadovaly plnění pravidel po každém a aktivně 

přistupovaly k informování studentů o tom, že klíče se vracet musí.  

Vyjádření SKM UP (Mgr. Jurásek, MBA): Studovny budou uzamčeny v době 18:00 – 6:00 

hod., klíče je možno půjčit na kojení průkaz na recepci. Od 6:00 do 18:00 budou 

studovny odemčeny. Uzamčení je z důvodu zabránění přespávání bezdomovců na studovnách, 

kteří zde mohou vniknout průchodem z menzy. Na dveřích studoven jsou vyvěšena upozornění o 

změně a nutnosti vracení klíčů. 
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Kolej 17. listopadu: 

a) Stížnost na výpadek elektriky dne 1. 12. 2014 po dobu 2 min. Stejný výpadek dne 17. 11. 

2014. 

Dle vyjádření vedení SKM UP není možné zpětně řešit odůvodňování výpadků. Je povinností 

studentů vzniklé závady hlásit neprodleně do Knihy závad nebo službukonající recepční. 

K situaci ze dne 1. 12. 2014 snad lze jen dodat, že výpadky elektřiny byly na mnohých místech 

republiky a není v moci vedení SKM UP zabránit následkům počasí. 

b) Dotaz, zda lze na pokojích regulovat topení. Ventily jsou dle sdělení nefunkční ve 

všech pokojích. KR UP žádá SKM UP o kontrolu regulace topení na koleji 17. 

listopadu. 

Výměna ventilů bude provedena v létě 2015. Informoval Mgr. Jurásek, MBA. 

Kolej Neředín II: 

a) Stížnost na neočištěné schody v areálu kolejí od ledu dne 1 a 2. 12. 2014. 

Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že zaměstnanci dostali posypovou sůl a posypali chodníky 

a schody. 

Dle vyjádření zástupce dané koleje se posyp na schodech nijak neprojevil a málem došlo k úrazu. 

Dle vyjádření zástupce koleje Neředín III, problém s chodníky nebyl, ale schody čištěny nebyly. 

Vzhledem k tomu, že sama SKM UP přiznala, že schody nesplňují bezpečností normy, věděla o 

tom, že k jejich čištění nestačí pouze posypová sůl, ale že v době, kdy se na schodech vytvoří led 

ve výši 2-3 cm, je nezbytné mechanické očištění takových schodů. K tomu dle vyjádření 

ubytovaných studentů nedošlo. Kolejní radu UP překvapuje, že není kladen důraz na práci 

zaměstnanců v případě čištění vysoce problémových schodů v Neředíně od ledu, zejména když 

tato stížnost akcentuje každou zimu jako součást Zápisů KR UP a v případě úrazu na těchto 

neočištěných schodech by to mohlo mít nepříznivé právní důsledky pro SKM UP. 

Na každou budovu bude přidělen konkrétní pracovník údržby, který bude za odstranění případné 

námrazy osobně zodpovědný. Pokud by přesto schodiště nebylo řádně uklizeno, žádáme studenty, 

aby v případě zjištění nedostatků neprodleně informovali vedoucí koleje paní Šimkovou nebo 

službu na recepci.  

b) Vedoucí koleje, paní Šimková, požádala studenty o hlášení rušení nočního klidu na 

koleji recepční koleje. 

Kolej Neředín III:  

a) Opakované stížnosti ubytovaných studentů na nízkou teplotu vody ve večerních 

hodinách. 

Dle sdělení SKM UP ITERM již tento problém odstranila. Informovali Mgr. Jurásek, MBA 

a vedoucí koleje, paní Šimková. 
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b) Opakované stížnosti na netopení v ½ bloku N III.  

Dle sdělení SKM UP ITERM již tento problém řeší. Technická závada je na straně 

ITERM-u, v současné době se shání nová součástka, místo té, která daný problém 

způsobuje. Cílem je, aby byl problém vyřešen bez zbytečného prodlení v nejkratším 

možném čase. Informovali Mgr. Jurásek, MBA a vedoucí koleje, paní Šimková. 

Doplnění SKM UP: Při provedení kontrolního měření teploty na této koleji dne 9. 12. 2014 již 

nebyly zjištěny nedostatky, viz tabulka. 

MĚŘENÍ TEPLOTY NA KOLEJI NEŘEDÍN III 

 9. 12. 2014 

Čas Pokoj Teplota 

18:00 516A 24,5 

18:01 511A 25,5 

18:04 208A 25,5 

18:05 204A 24,5 

18:10 508E 25,5 

18:11 505E 23 

18:14 311E 24,5 

18:15 316E 24 

18:18 118C 24,5 

18:19 114C 25 

 

Doplnění zástupce KR UP: 

Dle sdělení pracovníka údržby, topí se v prostorách koleje NIII večer v čase od 17:00 do 22:00 

(dle softwarových ukazatelů). Čas, kdy byla provedena kontrola, zapadal do období topení, v té 

době je dosažena teplota ideální na obou stranách koleje. Stav po 22. hodině je ale takový, že na 

straně na město (NII) (dle slangu zaměstnanců údržby „Kerestúriho strana“) se topí i v průběhu 

noci (až do rána); na straně k letišti (NIV) je topení v průběhu noci ledové. Předpokládáme, že 

problém je ve ventilu, který by měl udržet horkou vodu v cirkulaci i na straně k letišti (NIV). 

 

Kolej G. Svobody – blok A: 

a) Dotaz, zda personál SKM UP pracující na recepcích jednotlivých kolejí má základní 

kurz 1. pomoci. 

Dle vyjádření vedoucích zaměstnanců SKM UP zaměstnanci absolvovali kurz 1. pomoci, 

posledně probíhal během letních prázdnin. 

b) Stížnost na kouření na kuchyňkách, zejména ve 2. patře. 

Vyjádření SKM UP: Recepční po nahlášení nepovoleného kouření v objektu koleje je 

povinna jít zkontrolovat nahlášené porušení Řádu VŠK a Domovního řádu a následně 

po ověření situaci udělat o příp. porušení zápis, následně danou skutečnost nahlásit 

svému nadřízenému. V případě nahlášení porušení pravidel, by měl být nahlašující 
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student požádán o přítomnost při kontrole, jeho jméno se pak uvede do zápisu. 

Informoval Mgr. Jurásek, MBA. 

c) Stížnost na (ne)fungování systému půjčování praček na koleji G. Svobody. Po 

předložení kolejního průkazu dostane student klíč od zámku. Klíč po odemčení zámku 

ale může vytáhnout a přívod elektřiny tím není narušen. Pak se stává, že student, který 

si vezme klíč, dopere, klíč vrátí, no nechá otevřené dveře. Tím jsou přístupné všechny 

pračky i pro neplatící studenty. Prosíme o kontrolu funkčnosti stavu zámků. 

Mgr. Jurásek, MBA informoval, že kontrola bude provedena a nefunkční zámky budou 

vyměněny. 

4. Různé 

I. Ing. Jasný informoval o snahách zkvalitnit poskytování internetu na kolejích. Jde o 

vylepšení technických parametrů sítě KolejNet. O průběhu bude KR UP informovat. 

 

II. Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci žádá Správu kolejí a menz Univerzity 

Palackého v Olomouci, aby učinila všechny potřebné kroky vedoucí k postupnému 

wifi zasíťování všech kolejí v její správě. Vzhledem k navýšení cen ubytování a jídla 

v menzách musí mít SKM UP dostatek finančních prostředků v současném i příštím 

ak. roce na dobudování wifi sítě na kolejích. Požadavek dobudování wifi sítě je zcela 

legitimní, v době rozmachu IT technologií je zcela nemyslitelné, aby jediné možné 

připojení na internet na pokojích studentů bylo přes ethernetový kabel. Studentům 

činí docela velké potíže dostat koncovku RJ-45 do tabletů a chytrých telefonů, které 

jsou v současné době technicky koncipované (z hlediska přístupu na internet) pouze 

jako wifi-zařízení. 

 

5. Ukončení jednání 

Na závěr 3. jednání KR UP v ak. roce 2014/2015 poděkoval předseda Kolejní rady UP, Michal 

Kerestúri, všem přítomným členům KR UP a SKM UP a popřál hezké vánoční svátky. 

Mgr. Jurásek, MBA poděkoval členům KR UP za konstruktivní přístup k diskusi o 

problémech, které trápí ubytované studenty a popřál všem hodně úspěchů do nového roku. 

Předseda KR UP ukončil jednání KR UP. 

 

Další jednání KR UP se uskuteční v únoru 2014. 

 

Zápis z jednání byl pořízen ve spolupráci s členy vedení SKM UP. 

 

M i c h a l  K e r e s t ú r i ,  v .  r .  

Předseda Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015 

Zapsal: Michal Kerestúri 

V Olomouci dne: 06. 12. 2014 

 


