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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  21. 05. 2019; 16:00– 18:15 

Místo konání:  Šmeralova 12, Olomouc, zasedací místnost vedení SKM UP 

Přítomni:         KR: Daniela Pellarová, Charlotte Kaňkovská, Natálie Říhová, Veronika Gryčová, 

Vojtěch Neuwirth, Lukáš Mada, Václav Kmoníček, 

Matěj Cetkovský,  

 

  SKM: Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková, Ing. Jiří Malý 

   Ing. Radek Koněvalík, Ing. Petr Jasný 

 

Hosté: 

 

Omluveni: KR: Inge Pecinovská, Andrea Kopečná 

   

 

Program:  

1. Otevření jednání  

2. Reflexe SKM UP k průzkumu spokojenosti 2018/2019 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

4. Různé 
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5. Ukončení jednání 

 

1. Otevření jednání 

Předseda Kolejní rady UP přivítal přítomné členy Kolejní rady UP a zaměstnance SKM UP na 

posledním jednání Kolejní rady UP v akademickém roce 2018/2019 a otevřel jednání.  

 

2. Reflexe SKM UP k průzkumu spokojenosti 2018/2019 

a) KR UP žádala SKM UP o sebereflexi průzkumu spokojenosti 2018/2019, která by se mohla 

udát na minulém jednání. Z důvodu časové vytíženosti SKM došlo k nezávaznému příslibu, 

že sebereflexe proběhne na jednání posledním.  

b) Nejdůležitější body 

1) Probíhá výměna všech „napevno“ nainstalovaných mřížek ve ventilacích za nové, které se 

dají snadno vyjmout a vyčistit. 

2) Personál úklidu dostal seznam s body, které by se měly zlepšit.  

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej 17. listopadu 

a) Konstatování zástupce kolejí ohledně splnění velké většiny závazků, které SKM vyslovila 

vůči koleji 17. listopadu. 

 

Kolej Bedřicha Václavka A 

a) Nedostupnost praček na kolejích (podnět z minulého jednání) (Obrazová příloha č. 1) 

Daniela Pellarová: Z požadavků studentů z průzkumu spokojenosti vyplynulo, že je na naších 

kolejích nedostatek praček. V současné době jsou na kolejích B. Václavka celkem 3 pračky (pro 

oba bloky). Z obrazové přílohy (příl. č. 1) vyplývá, že pračky jsou provozně velmi vytíženy a pro 

koleje s tak velkou kapacitou, jako jsou Václavky by bylo vhodné umístit alespoň ještě jednu 

pračku navíc. 

Matěj Cetkovský: Pračky na kolejích mají ještě jeden důležitý aspekt. Čas. Většina praček na 

kolejích není vybavena digitální. Ne vždy to studenti jsou schopni vyčíst. Ať už proto, že tam 

třeba programy s časy nevisí, nebo proto, že jim jednoduše nerozumí. Navíc se můžeme bavit o 

určitém uživatelském komfortu. Jistě se shodneme na tom, že praní, ač není jistě závratně 



 

| Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci 
| http://kolejniradaup.zaridi.to  3/15 

ziskovou činností, tak rozhodně není ztrátová. Pračky jsou docela levné a jak víme, tak velmi 

vytížené. Rád bych navrhl věc, která by jistě zvedla uživatelský komfort při praní. A sice aby se 

nakupovaly pračky, které disponují s digitální časomírou. Pokud si platím tři hodiny praní, tak 

si jsem schopný naplánovat 2 várky. Navíc někdy potřebuji oblečení jen lehce vyprat, a to stihnu 

třeba tři várky, ale ne vždy to jsem schopný zjistit. Navíc se ani nemůžu odkazovat na zkušenost, 

protože vždy peru na úplně jiné pračce. 

Natálie Říhová: Chtěla bych podotknout a zastat se požadavku kolegyně s argumentem, že moje 

kolej je poloviční a máme stejné množství praček. 

SKM: Určitě „tlačenici“ bereme v potaz. Důležité je však upozornit, že na B. Václavka se nachází 

značné množství studentů Erasmu, kteří tam již příští rok nebudou. Studenti programu 

Erasmus si samozřejmě nezajdou domů vyprat, jak je to zvykem u části tuzemských studentů. 

Proto očekáváme, že nápor příští rok ustane. S daty ale budeme dále pracovat. 

b) Trouby na kolejích B. Václavka 

Matěj Cetkovský: Na minulém jednání jsme načali bod pečících trub na B. Václavka. SKM 

přislíbila, že po letech otevře tento bod na svých poradách. My se chceme zeptat, zda jste na svých 

poradách tento bod otevřeli. Pokud ano, tak se chceme zeptat na možné řešení. 

SKM: Nakonec jsme se rozhodli k celkem štědrému řešení. Dodáme 7 nových velkých trub, Dá 

se tedy říct, že koleje budou mít troubu na (téměř) každém druhém patře. Momentálně 

neplánujeme žádné větší zabezpečování trub, které by zamezilo ničení (jen plechy budou jako 

doteď k vypůjčení na recepci). Můžeme to brát jako test, zda se nám vyplatí dávat takové drahé 

vybavení na koleje jen tak na volno. Výsledek tohoto „experimentu“ nám bude sloužit jako 

podklad pro další investice drahého a zejména nadstandardního vybavení na koleje.  

Rozhodli jsme se, že případné „vypůjčené a nevrácené“ součásti nových trub (typicky mřížky) 

nebudeme dokupovat a v těchto případech si je budou studenti kupovat sami. K tomu poskytneme 

kontakt na dodavatele. 

 

Kolej Bedřicha Václavka C 

Kolej E. Rošického  

Kolej Generála Svobody A 

Kolej Generála Svobody B 

 

Kolej Chválkovice 

a) Úvodní poděkování zástupkyně koleje  
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Ráda bych tímto poděkovala všem pracovníkům SKM za uplynulý rok a vzájemnou spolupráci 

při správě koleje. 

Ing. Malý : taktéž poděkování za součinnost a kooperaci 

 

b) Nesplněné body s možnostmi do budoucna 

V uplynulém ak.r. se podařilo splnit mnoho bodů, které byly v rámci schůzek projednávány. Jiné 

body se však nepodařilo dotáhnout do úplného konce nebo zůstaly pouze “na papíře”. Je zde řek 

např. Nedokončená přestavba studovny u recepce v kolárnu, přidání další sušárny v suterénu 

koleje atp. Pevně doufám, že se nezrealizované body podaří v následujícím ak.r. dotáhnout do 

konce. 

vyjádření zaměstnanců SKM UP Ing. Malý : v silách SKM není možné všechny body - i když 

se u nich SKM a KR shodly na realizaci - splnit v běžném rutinním provozu akademického roku. 

Realizace úkolů, které zůstaly „na papíře“ včetně zmíněné kolárny a sušárny, jsou naplánované 

na období červenec – srpen, kdy je k tomu možné vyčlenit potřebné pracovní kapacity. 

c) Kotelna na Chválkovicích  

Natálie Říhová: Již na minulé schůzce KR bylo nadneseno, že dojde k opravě kotelny na koleji. 

Ráda bych se tedy zeptala, v jakém stádiu je plánování rekonstrukce a jestli se tato uskuteční v 

průběhu léta, kdy je kolej zavřená, aby se tak v příštím ak.r. mohli studenti “těšit” z nové a 

modernější kotelny. 

Ing. Koněvalík: Nyní kotelnu soutěžíme v rámci veřejných zakázek a předpokládáme, 

že by měla být hotová od příštího semestru  

 

Kolej J. L. Fischera A 

Kolej J. L. Fischera B 

Kolej Neředín I 

a) Datel, část třetí 

Ing. Suchánek: Provedli jsme prověrku na místě. Při debatě s ubytovanými jsme se dozvěděli, 

že ptactvo již odletělo a problém s hlukem zmizel. 

b) Čistička vzduchu na pokoji 

Lukáš Mada: Chtěl bych vznést dotaz ohledně čističky vzduchu na kolejích ze zdravotních 

důvodů. 

Matěj Cetkovský: Navzdory loňské novelizaci řádu „dovolených spotřebičů“ tam čistička není, 

tudíž nám zde vzniklo jakési vakuum. 
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Ing. Suchánek: Jelikož se jedná o zdravotní důvody, tak určitě nebudeme takovou čističku na 

pokoji postihovat, resp. ji zařaďme do skupiny povolených.  

Ing. Jasný: Samozřejmě pokud chce mít klient absolutní jistotu ohledně bezzávadnosti 

spotřebiče, může navštívit naše revizní techniky, kteří se na to podívají a potvrdí kompatibilitu 

s naší sítí. 

c) Protékání vody skrze střechu 

Lukáš Mada: Rád bych vznesl dotaz, zda se bude opravovat ta díra ve střeše, skrze kterou nám 

teče na chodbu ve 4. patře? 

Jana Šimková: O problému víme a předali jsme ho našim technikům. 

Ing. Koněvalík: Protékáním vody se zaobíráme a věříme, že se to brzy vyřeší. 

 

Kolej Neředín II 

Kolej Neředín III 

a) Nová hudebna na koleji Neředín III a studovn ana koleji NII . 

SKM: Rádi bychom ubytované studenty informovali formou zápisu, že jsme na Neředíně otevřeli 

další studovnu, a ještě jednu hudebnu. Rovněž jsme nakoupili digitální piano, takže je možné na 

něm hrát se sluchátky. Tím pádem padají veškerá omezení na otevírací dobu. Samozřejmě pokud 

se bude piano používat po 22:00 právě se sluchátky. Bereme to jako test, pokud se osvědčí, 

nakoupíme postupně další piana  

EN programy 

Kolej Šmeralova 

4. Různé 

4.1 Parkování v kampusu Envelopa 

Veronika Gryčová: Ráda bych se imformovala, zda a jak se řeší úbytek parkovacích míst pro 

studenty vzhledem k výraznému nárůstu vyhrazených míst pro zaměstnance Univerzity 

Palackého. 

Ing. Josef Suchánek: Vznik vyhrazených míst je v režii Přírodovědecké fakulty, přestože se zde 

objevila i fáma, že si parkovací místa vyhradila SKM. SKM si na ul. Šmeralova drží pouze 8 

vyhrazených parkovacích stání pro zaměstnance a návštěvy před kolejí GS, jak tomu bylo i 

historicky. Bohužel se situace parkování na Envelopě zhoršila i vlivem stavby náplavky, protože 

část obyvatel přilehlých ulic, kteří dříve parkovali v místech současně zabraných stavbou, parkují 

nyní u kolejí. Situace parkování na Envelopě má jen velmi omezené řešení. V budoucnu se bude 

upravovat parkování mezi kolejí Generála Svobody a bývalou distkotékou Envelopa.   
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4.1. Schody na kampusu Neředín  

Matěj Cetkovský: Jsme si vědomi poměrně choulostivého stavu schodů na Neředíně, na který 

léta upozorňujeme. Stejně tak jsme si vědomi příčiny, která znemožňuje hospodárnou nápravu. 

V každém případě chci ocenit, že jste po zimě udělali nápravu havarijního stavu a opravujete 

schody svépomoci. 

4.2. Výměna klasických za LED světla na Kampusu Neředín 

Matěj Cetkovský: Rád bych ocenil, že začal první fáze výměny elektroinstalace za koleji 

Neředín. Nyní se chci zeptat kdy se LED zářivky dostanou do společných prostor na buňkách?  

Ing. Koněvalík: Předpokládáme, že začátkem nového akademického roku bude vše vyměněno a 

připraveno. 

4.3. Kolárny přes prázdniny 

Matěj Cetkovský: Na minulém jednání padl několikrát probíraný požadavek na 

ponechání si kol přes prázdniny na kolejích. Radní, kteří zastupují koleje bez letního 

ubytování (všichni vyjma Neředín I-IV), měli zjistit poptávku po této službě. Technické 

provedení bude čistě na SKM 

 

Následná rozprava 

 

KR UP shrnutí: Navzdory vstřícnosti a ochotě SKM nechat pro studenty kola přes 

prázdniny ve svých kolárnách, to letos není možné. Aktuální systém koláren není na 

všech kolejí jednotný. Od příštího akademického roku bude systém sjednocen a debata 

bude moci být znovu otevřena. 

4.4. Informační systém na kolejích – software pro recepční 

 

Debata ohledně efektivity zaškolování recepčních 

 

4.5. Ubytovací proces příští akademický rok 

a) Informace pro naše kolegy ze Slovenska ohledně placení odpadů. 

Matěj Cetkovský: Nesčetněkrát omílané téma… Myslím, že by bylo vhodné opravdu výrazným 

způsobem upozornit naše kolegy ze Slovenska ohledně poplatků za odpady. Patrně 

nejjednodušším a v první chvíli nejefektivnějším řešením, by byla opravdu velká slovenská 

vlajka, za níž se vážně otočí každý, vyvěšená na viditelném místě (kupříkladu při kancelářích 

správy jednotlivých kolejí) vedle níž by bylo upozornění na povinnost platit zmíněný poplatek, 

se všemi doplňujícími informacemi a kontakty. 
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Ing. Suchánek: Máme samozřejmě v plánu informovat kolegy Slováky, ale na konkrétní podobu 

řešení si budeme muset počkat až bude dořešena naše situace, myšleno UPOL ve spolupráci s 

Magistrátem města Olomouce. 

 

4.6. Volby do Kolejní rady UP 2019/2020 

Matěj Cetkovský: Volby do KR UP na příští volební období zaštiťuje předseda KR UP ve 

spolupráci s SKM UP. Volby proběhnou pilotně elektronickou formou, a to za supervize CVT. 

4.7. Konec mandátu členů KR UP 

Matěj Cetkovský: Navzdory tomu, že se dnes jedná o poslední jednání v tomto akademickém 

roce, mandát členů KR UP ještě nezanikl. Kolegové (včetně mě), kterým mandát nezanikl dle 

Statutu rady z jiných důvodů budou stále pokračovat ve své práci, která může spočívat např. 

v nápomoci při organizaci procesu odhlašování z kolejí. To se samozřejmě netýká kolegů, kteří 

již ukončili své studium.  

5. Ukončení jednání 

Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval všem přítomným za účast a 

konstruktivní připomínky. Poděkoval zároveň všem přítomným za konstruktivní 

spolupráci za celé dva roky, ve kterých měl čest stát v čele orgánu, který hájil zájmy 

bezmála 5 000 lidí. 

 

Další informace naleznete na  http://kolejniradaup.zaridi.to/. Jednání Kolejní rady UP jsou veřejná. 

 

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

 

 

 

Zapsal: Matěj Cetkovský 

V Olomouci dne 21. května 2019 

 

 

M A T Ě J  C E T K O V S K Ý ,  V . R .  

předseda KR UP v ak. roce 2018/2019 

 

 

Ke zveřejnění: dd. mm. Rrrr 

 

http://kolejniradaup.zaridi.to/
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Obrazová příloha zápisu z jednání 

Kolejní rady č. 1 

Vytíženost prádelen a vysavačů na koleji 

B. Václavka 
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