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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  07. 11. 2018; 16:00 – 18:30 

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

Přítomni:           KR:  Daniela Pellarová, Andrea Kopečná, Inge Pecinovská, Natálie Říhová 

       Veronika Gryčová, Matěj Cetkovský, Václav Kmoníček, Lukáš Mada 

 

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

            Ing. Radek Koněvalík, Ing. Jiří Musil, Ing. Petr Jasný 

 

Hosté:  

 

Omluveni:          KR:  Charlotte Kaňkovská, Vojtěch Neuwirth  

 

Program:  

1. Otevření jednání 

2. Prezentace výsledků voleb radních KR UP a jejího vedení 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

4. Různé 

5. Ukončení jednání 
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1. Otevření jednání 

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

druhém jednání Kolejní rady UP v akademickém roce 2018/2019, seznámil přítomné s programem 

jednání a otevřel jej.  

 

2. Prezentace výsledků voleb a voleb vedení KR UP 

Předseda Kolejní rady seznámil přítomné s výsledky řádných a doplňujících voleb do Kolejní rady 

pro tento akademický rok.  

 

Kolej 
Zvolený zástupce KR UP 

v ak. roce 2018/2019 

17. listopadu – ŘV Václav Kmoníček 

Bedřicha Václavka A – DV Daniela Pellarová 

Bedřicha Václavka C - 

Evžena Rošického - 

Generála Svobody A – ŘV Inge Pecinovská 

Generála Svobody B - 

Chválkovice – ŘV Natálie Říhová 

J. L. Fischera A – ŘV Andrea Kopečná 

J. L. Fischera B – DV Vojtěch Neuwirth 

Neředín I – DV Lukáš Mada 

Neředín II – ŘV Charlotte Kaňkovská 

Neředín III – ŘV Matěj Cetkovský 

Neředín IV - 

Šmeralova – ŘV Veronika Gryčová 

Tabulka 1: Výsledky řádných voleb do Kolejní rady UP pro ak. rok 2018/2019 

Zabezpečením a administrací voleb byl pověřen předseda Kolejní rady UP Matěj Cetkovský. Zpráva 

o volbách byla zaslána předsedovi Akademického senátu UP panu docentu Jiřímu Langerovi. 

Předseda Kolejní rady rovněž obhajoval zprávu o volbách do Kolejní rady na říjnovém zasedání 

Akademického senátu UP. 

 

Ředitel SKM Ing. Josef Suchánek přivítal nové i staronové členy Kolejní rady a předeslal, že se těší 

na spolupráci v tomto akademickém roce a doufá, že bude stejně plodná jako roky minulé. 
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3. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej 17. listopadu 

a) Menza 17. listopadu – Hluk vycházející ze vzduchotechniky 

Václav Kmoníček: Základním problémem je vysoká hlučnost vzduchotechniky nově 

rekonstruované menzy. Největší problémy zaznamenává vrchní polovina pater koleje, 

přičemž nejvíce je situací dotčeno šesté patro. Vzhledem k předešlým vyjádřením 

žádáme informace o postupu nápravy této situace. Je také porušována 

naprogramovaná doba zapnutí vzduchotechniky, kdy je aktivní i po 22. hodině - a to 

na maximální výkon. Tím je výrazně zvýšena “otravnost” i v době, kdy je provoz 

stravovacího zařízení ukončen a budova je prázdná. 

Ing. Koněvalík: Vzduchotechnické jednotky jedou od 6:00 do 22:00, pokud nenastane žádná 

porucha. Jindy běžet nemůže. Do 14 dnů budeme mít hotovou MARKu (měření a regulace). Celá 

menza bude mít svou MARKu. Tedy na dálku budeme vědět co se v menzách děje. Jednotka, 

která by mohla zapříčinit hluk v noční klid je aktuálně v reklamaci. Máme slíbeno, že proběhne 

určité měření a budeme moudřejší. Dnes by ale nemělo vůbec probíhat přehřívání, což by mohl 

být důvod přílišného hluku z ventilace. Máme přislíbeno, že budou dodány frekvenční měniče. 

Po jaře, pokud se nic nestane, ten problém znovu nastat může. 

Aktuálně jsme v ročním zkušební době a testují se hygienické limity pro hluk. Během roku bude 

probíhat několik měření. 

SKM: Pan ředitel se s panem Ing. Koněvalíkem půjdou provést místní šetření se zástupcem 

kolejí. 

Veronika Gryčová (Šmeralova): Kolej Šmeralova je zrcadlově k 17. listopadu a v horních 

patrech je menza během dne slyšet a hodnotíme provoz jako rušivý. 

SKM (doplněno po místním šetření): Na kolejích jsme byli a zjišťovali jsme hlučnost jak na 

balkóně, tak v pokoji studentů s výhledem na menzu. Kromě kouřících studentů na balkóně jsme 

učinili tento poznatek: Zvuk ze vzduchotechniky není na první poslech nijak dramatický. Na 

druhou stranu uznáváme, že pokud je tento zvuk trvalý bez chvilky „odpočinku“ může na 

uživatele působit rušivě a pokud se uživatel navíc na tento zvuk podvědomě zaměří, opravdu to 

může být značný problém. Připomínku tedy bereme jako relevantní. Nyní musíme vyčkat na 

dohodnutá měření (nejen úrovně hluku) od hygieny a budeme řešit dále. 

b) Routery na koleji 17. listopadu – Nejsou zapojeny routery v jižní části na šestém patře  
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Václav Kmoníček: Obyvatelé koleje si stěžují na nezapojení routerů v na šestém patře v 

jižní části koleje, přičemž jejich samotná iniciativa byla k ničemu a reálně se problém 

začal řešit (resp. Přišla plnohodnotná odpověď s řešením) až po zapojení zástupce KR 

UP a vedoucí koleje B. Vondrákové. Nyní je již vznesen dotaz pouze na přibližné časové 

rozmezí, kdy bude nastolena náprava. Dle odpovědi Ing. Petra Jasného ji můžeme čekat 

v následujících dnech od konání zasedání KR UP a SKM.  

Ing Josef Suchánek: Během prázdnin jsme dokončili zasíťování všech kolejí. Splnili jsme tedy 

úkol, který jsme dostali z Akademického senátu. Celková investice na zasíťování Wi-Finami 

všech kolejí činila 4 500 000,-. CVT 1zároveň rozšířilo datový dok. Okomentuje Ing. Jasný 

Ing. Petr Jasný: Síť měla určitou propustnost. Byla stavěna na pevnou linku, ale v momentě 

připojení Wi-Fi se vše změnilo. Dříve měl téměř každý student počítač, pak přišly notebooky a 

každý měl jeden. Dnes má ale téměř každý student tablet, mobil, notebook a vše je připojeno 

zároveň na síti Eduroam. Zátěž se tedy značně zvýšila a propustnost přestala stačit. Aktivní 

prvky Wi-Fi sítě, která SKM nakoupila, jsou vybaveny na takovou zátěž. Ovšem propustnost 

sítě jako taková nebyla připravena. CVT však zvýšila datový tok minimálně dvojnásobně. 

Garantem datového toku je však v dikci CVT - to je také garantem. Jediné místo, které se brzdí je 

tok z Univerzity ven. Chceme podotknout, že všechny koleje mají větší datovou spotřebu než 

zbytek Univerzity dohromady. 

c) Šesté patro na v severní části žádá o konvici s větší kapacitou (původní velká byla vzhledem 

k jejímu stavu zaměněna za novou, avšak malou obsahem výkonem, kdy ohřev vody trvá 

velice dlouho). 

Vedoucí kolejí Božena Vondráková: Větší konvici dodat nelze, avšak bude dodána druhá 

konvice. 

d) 4. Patro na Jihu žádá novou mikrovlnku 

Václav Kmoníček: Zástupce kolejí cituje žádost klientů – Klienti mají mikrovlnou troubu 

rezavou a zapáchá. – stará je rezavá a smrdí 

Vedoucí kolejí Božena Vondráková: Údržbáři chodí pravidelně kontrolovat vybavení. 

Zkontrolujeme znovu a hlavním faktorem bude opotřebení mikrovlnné trouby. 

*VK: Po krátké dohodě po skončení zasedání jsme došli s pí Vondrákovou k řešení a 4. patro 

dostane novou mikrovlnou troubu. 

e) Toalety na 6. patře jih i sever 

Václav Kmoníček: Velké množství toalet protéká. Protéká jak spodem, tak vrchem. Vrchem 

rozumějme, že se vylévá splachovací nádrž - dochází tedy k neustálému splachování. Zároveň je 

                                                           
1 Centrum výpočetní techniky 
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jedna toaleta, která intenzivně zapáchá. 

*VK: Po další dohodě s pí Vondrákovou přijdou na šesté patro údržbáři a situaci vyřeší. 

f) Pokles výkonnosti uklízeček 

Václav Kmoníček: Klienti se domnívají, že poklesla výkonnost uklízeček. Nedostatků si všimli 

i klienti, kteří na úklid a hygienu úplně nedbají. 

Vedoucí kolejí Božena Vondráková: K personální výměně nedošlo, poznámku si zapisuji. 

g) Nová menza – budou se vracet letáčky na nástěnky? 

Ing. Suchánek: My doufáme, že se nástěnky nevrátí. Ale zatím to není rozhodnuto. Jsme si 

vědomi, že to pro studenty je důležité, ale dnes jsou s menzou opravdu velké starosti na jiném 

poli. Pokud studenti přijdou s řešením, aby to nevypadalo jako loňský rok, jsme otevřeni 

k zpřístupnění reklamních ploch. 

h) Domácí mazlíčci 

Ing Suchánek: My se zabýváme jinými věcmi – např. tím, jak kompletně vyprojektovat tiché 

hudební místnosti, které stojí např. 350 000,-, plnou elektronizaci, tiché studovny apod. 

Nemyslíme si, že by bylo dobré povolit zvířata, která by mohla dělat hluk a zároveň komplikovat 

hygienické standardy. Máme za to, že je to pro teď příliš složité téma, které můžeme vyřešit 

během jednoho jednání. Prozatím bych tento bod chtěl odložit na neurčito. 

i) Kolísání vody  

Václav Kmoníček: Již přes rok se řeší kolísání vody a nic se nezměnilo. Nejde o nedostatek teplé 

vody. Problém je ve zbytečnosti snahy regulace teploty vody. Nastavíte horkou, ale stejně na Vás 

najednou vyteče ledová voda a následuje horká voda bez toho, aniž by sprchující, jakkoliv 

manipuloval s regulátorem teplot. Situace je již neúnosná. 

Ing. Koněvalík: Během roku jsme na nic závadného nepřišli. Jen mezi 22:00-24:00 občas dojde 

k rapidnímu poklesu vody. Včera jsme udělali objednávku na generální opravu výměníkové 

stanice horké vody. Stanice by měla mít o 20 % vyšší výkon. Veškeré komponenty budou 

vyměněny. Nyní probíhá administrativa, ale komponenty jsou objednány. Celková cena opravy 

bude kolem 250 000,- (nový výměník, nové ventily, nové vše). Máme za to, že do 14 dnů bude 

vše vyměněno.  

Další možnost byla přidat nový zásobník horké vody, ale rozhodli jsme se posílit výměníkovou 

stanici, protože vody jako takové dostatek většinou je. Vyjma doby mezi 22:00 – 24:00. Další 

možností je nedostatečná kapacita přívodu studené vody. Ale máme za to, že výměníková stanice 

bude správné řešení. 

Václav Kmoníček: Kolej nemá problém s nedostatkem horké vody, ale problém s tím, že teče, 

když nemá. Denní doba na to téměř nemá vliv. Jsme zvědaví na výsledek. 
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Zástupce kolejí bude dále informován provozně technickým úsekem. Zástupce bude 

situaci monitorovat a na příštím jednání podá zprávu. 

 

 

Kolej Bedřicha Václavka A 

a) Skříňky a poličky na toaletách a v koupelnách 

Daniela Pellarová: Pročítala jsem si jednání Rady z minulých let. Mám jediný požadavek. 

Jedná se o poličky na toalety a v koupelnách. (Fotografie v příloze zápisu) Ubytovaní 

požadují poličky na toaletní papíry, aby si všichni mohli papír nechávat na toaletách. 

Zároveň požadujeme rozšíření úložného prostoru v koupelnách. Pokud máte na buňce 

8 lidí, tak se Vaše hygiena prostě do koupelny s takovým zázemím nemá šanci vlézt.  

Vedoucí kolejí Božena Vondráková: Studenti si snad nemohou brát své hygienické potřeby 

na pokoj? Na pokojích máte velké skříně a není přece problém si toaletní papír a další hygienické 

potřeby ukládat na pokoji. 

Matěj Cetkovský (předseda KR UP): Kolej a její sociální zařízení jsem navštívil. Stav 

na sociálním zařízení na kolejích B. Václavka považuji za tristní a mělo by být 

přikročeno k řešení bez zbytečného odkladu. Nikdo nechce myslet na to, že pokud che jít 

na toaletu, že musí tahat ze skříně toaletní papír. Když jdete do koupelny, chcete, aby 

tam Vaše hygienické potřeby byly a byla řádně uskladněny. Nechcete přeci, aby 

kolem tak intimní hygienické pomůcky, jako je toaletní papír, kroužily uklízečky 

s mopem a hrnuly na něj špínu. Neobviňujeme je, že to dělají schválně, víme, že to jinak 

nejde. Na Neředíně se s takovým problémem nesetkáme. Ale s tímto se nesetkáte nikde. 

Požadavek zástupkyně považuji za nejen legitimní, ale jako volání po narovnání 

hygienického standardu a komfortu. 

Daniela Pellarová: Každý rok si do koupelny kupujeme poličku, abychom se nějak vešli. 

Nepovažujeme však za adekvátní, aby si toto studenti kupovali sami. 

SKM: Dodáme poličky, abychom splnili požadavkům zástupkyně kolejí. Vedoucí kolejí 

navštíví buňku zástupkyně kolejí a proberou možnosti. Na toalety však doplníme 

poličky co nejdříve. 

 

b) Vyčištění osvětlení 

Daniela Pellarová: Chci se dotázat, zda je možné vyčistit kryty osvětlení na naší koleji. 

Aktuálně je vidět spíše mrtví hmyz než světlo. 
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SKM: Na takové problémy se nebojte upozorňovat v průběhu roku a nečekejte na Kolejní radu. 

Jistě bude vše vyčištěno. 

 

c) Zabezpečení koláren na koleji 

Matěj Cetkovský: Na posledním jednání Rady v roce 2017/2018 byl prezentován stav panující 

před kolárnami na koleji B. Václavka. (Obrazová příloha z předchozího zápisu) Kolejní rada 

tehdy navrhovala oplocení vchodu, tedy aby se lidé bez domova nemohli ke vchodu dostat a 

„tábořit tam“. Kolejní rada se dotazuje, zda dojde k přislíbené realizace, či případně jaká 

alternativa se nabízí? 

SKM: Nainstalovali jsme fotobuňkové světla před vchod do koláren. Od té doby máme za to, že 

bezdomovci nepřespávají, protože je světlo ruší. Bezdomovci se přesunuli k nedaleké školce. 

 

 

Kolej Bedřicha Václavka C 

Kolej E. Rošického 

Kolej Generála Svobody A 

a) Nové studovny 

Inge Pecinovská:  Řada ubytovaných si velmi pochvaluje nové studovny a tlumočím jejich díky. 

Ing Suchánek: SKM investovala skrze dotační programy 2 000 000,- do vybudování nových 

studoven na kolejích Fischera a Generála Svobody. Plánujeme další výstavbu a rekonstrukci 

studoven a v našem předběžném harmonogramu je kolej 17. listopadu. Máme za to, že se 

studovny velmi povedly. Dostali jsme negativní reakci na to, že se studovny zamykají. Studovny 

se zamykají a zamykat se budou, protože chceme, aby studovny sloužily co nejdéle. 

 

Kolej Generála Svobody B 

Kolej Chválkovice 

a) Sušáky na koleje 

Natálie Říhová: Kapacita sušáren nestačí. Prosíme alespoň o pět sušáků, které budou k dispozici 

na půjčení. 

Ing Suchánek: Sušáky byly velké téma již před dvěma lety. Tehdy jsme od řešení upustili, protože 

jsme nedošli k žádnému konsenzu, jak být spravedliví vůči všem kolejím a buňkám. Studentům 

bych doporučil, aby si sušáky koupili sami, protože se jedná o velmi levnou záležitost. My 

rozhodně nebudeme zakazovat studentům, aby si dokoupili takové vybavení. 

Pokračování a řešení problematiky v písmenu e) 
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b) Označení koleje 

Natálie Říhová: Byla vznesena žádost na označení koleje. Aktuálně nás označuje pouze papír, 

že jsme kolej. Byli bychom rádi alespoň za malou reprezentativní tabuli, která budou naši kolej 

označovat. 

Ing Suchánek: Je pravdou, že máme dluh vůči jednotnému grafickému stylu Univerzity. Téměř 

všechny koleje mají více méně odfláknuté nápisy. Jsme si toho vědomi, mrzí nás to, pracujeme na 

tom. Ale věřím, že v tomto semestru to dotáhneme do konce.  

c) Skříňky v koupelně 

Natálie Říhová: Byla vznesena žádost na opravu skříněk v koupelnách (případně nákup 

nových). Skříňky jsou mnohdy rozbité a nekompletní. 

SKM: Aktuální závady řešíme podle závažnosti poškození. Na Váš podnět tedy proběhne znovu 

průzkum poškozenosti vybavení a postaráme se o nápravu. Poprosíme zástupkyni koleje, aby 

zmapovala skříňky, které jsou rozbité a dáme je do pořádku 

V posledních měsících jsme vyměnili několik skříněk. Pokud se ukáže, že nedostatečně, tak 

poškozené skříňky opravíme a staré nahradíme novými. 

Zástupkyně kolejí do příště zjistí koupelny, které jsou v pořádku a SKM se podívá na 

další  

d) Zvětšení kapacity úložných prostorů na buňkách 

Natálie Říhová: Ubytovaní si stěžují na nedostatek úložného prostoru. Navrhuji instalaci 

policového systému do předsíní jednotlivých buněk. 

Ing. Malý: Organizačně bych studentům doporučil, aby si zkusili vyjít s prostorem vzájemně 

vstříc.  

Ing. Jasný: Pokoje byly dříve třílůžkové a za celou tu dobu nebyl jediný problém. Pokoje jsou 

nyní dvoulůžkové a problém vznikl. Chválkovice mají největší prostor ze všech kolejí.  

SKM: Není argumentem pro neřešení tohoto problému, že buňky/pokoje byly koncipovány pro 

tři osoby. Pokud problém je, bude řešen. Musíme ale říct, 

Matěj Cetkovský (předseda): Kolejní rada by si nedovolila říct, že toto je prioritní problém. 

Máme za to, že problém by se měl vzít na vědomí a řešit. Prioritu mají jiné věci, např. studovna 

a sušárna. Až to přijde na řadu, tak to přijde na řadu. 

e) Zútulnění studoven 

Natálie Říhová: Dostala jsem podnět od studentů, že studovny jsou velmi neútulné a ke 

stanovisku studentů se připojuji. 

SKM: V tom případě je možné proměnit jednu studovnu na sušárnu. 
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Ing. Suchánek: Renovace studoven je samozřejmě na pořadu dne. Aktuálně je však na řadě kolej 

17. listopadu, která dostane nové a renovované studovny, ale je možné pořadí prohodit, pokud 

Chválkovice budou o výměnu stát a sušárny a studovny můžeme udělat zároveň. 

Natálie Říhová: Kolejní rada udělá místní šetření, zda studenti budou souhlasit s proměnou 

studovny na sušárnu a zvýšení kapacity ostatních studoven. Na dalším jednání podám zprávu, 

kterou studovnu nahradit sušárnou proměnit a zda vůbec. 

Pokud studenti budou souhlasit, tak se jedna studovna promění na sušárnu. 

Zodpovědnost za informace jde však na vrub Kolejní rady. Je však třeba vědět, která 

studovna bude nová, která zůstane netknutá a která bude proměněna na sušárnu. Na 

prosincovém jednání Rady bude stanovisko prezentováno. 

f) Chválkovice – Oáza klidu a pohody 

Natálie Říhová: Ve spolupráci s Ing. Malým a Ing. Koněvalíkem jsem dostala možnost 

nahlédnout do studie “Chválkovice - oáza klidu a pohody”. Připadá mi dobře zpracovaná a byla 

by škoda, kdyby se projekt nechal tzv. “usnout”. Proto bych ráda navázala v tomto smyslu bližší 

spolupráci s SKM a podílela se s ním na dalších pracích.  

SKM: My projektu věříme. Jako nováček vidíte hlavně to, co nás ještě čeká, ale již je za námi 

velké množství práce, které je nutné zohlednit. Každý rok se nějaký kousek něčeho udělá, chceme 

v tom pokračovat. Nemáme v pracích striktně naplánovanou chronologii. Poslední věc byla 

vysazování zeleně. 

g) Wi-Fi na Chválkovicích 

Natálie Říhová: Klienti se ptají, zda je možné vybudování Wi-Fi sítě na pokoje, nikoliv jen do 

spodních pater společných prostor. 

Ing. Petr Jasný: Kolej je připojena rádiovým systémem, nikoli optikou. Takové zařízení má velmi 

omezené technické možnosti. V budoucnu je teoretická možná spolupráce s komerčním subjektem 

pro vybudování optické sítě. Toto je však mimo naše samostatné možnosti. My nemůžeme 

zaplatit natažení optického kabelu z centra města na Chválkovice, není to v našich finančních 

možnostech. Pokud soukromý subjekt natáhne internet do své nově vybudované budovy, tak se 

připojíme a rozšíříme připojení Wi-Fi na celé koleji. 

 

Kolej J. L. Fischera A 

a) Nefunkční Wi-Fi  

Andrea Kopečná: Ubytovaní na kolejích si často stěžují na nefunkční wi-fi či na časté výpadky 

sítě. Přičemž na telefonu jim wi-fi jede ale na notebooku už ne, a naopak. 
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Ing. Jasný: Víme o tom, že byly výpadky a switche jsme vyměnili. Problémy by neměly 

přetrvávat. Pokud chceme takové závady řešit, tak potřebujeme vědět kdy se to stalo, co se přesně 

stalo a pak to můžeme řešit. Ale nám nic nechodí a nikdo nám nic nereferuje. S tímto se velmi 

těžko pracuje. 

Ing Josef Suchánek: Informování o tom, že jednomu člověku jednou někdy vypadl internet 

nemá vůbec smysl. Takový problém se dávno napravil provozními opatřeními. Taková provozní 

opatření vejdou v účinnost, ale informace o tom, že někomu nejela Wi-Fi se šíří jako lavina a je 

to vždy vděčné téma. 

Matěj Cetkovský (předseda Kolejní rady): Na stránky Kolejní rady jsem již minulý rok 

vypsal jednotlivé kroky, jak hlásit výpadky sítě. Zvládne to úplně každý. Nachází se ve záložce 

„FAQ“ bod 3. ZDE  Pokud někdo není na vysoké škole schopný vyplnit jednoduchý formulář, 

tak si internet ani nezaslouží. Kolejní rada má chránit oprávněné zájmy ubytovaných, ale i 

studentů. Funkční internet je oprávněným zájmem, ale je třeba vyvinout minimální součinnost. 

Formuláře všude visí a je to veřejně známou informací. Kdo chce, zjistí si to. Pokud členům Rady 

přijde stížnost na nefunkční internet, mají za úkol jen zkopírovat odkaz na tuto stránku.  

Kolej J. L. Fischera B 

Kolej Neředín I 

a) Vchod do budovy – směr menza 

Lukáš Mada: Na NI máme dva vchody do budovy. Hlavní a směr k menze.  

Vedoucí kolejí Jana Šimková: Zadní vchod je zpřístupněn výhradně pro zaměstnance údržby. 

Vchod neplánujeme studentům zpřístupnit, nevidíme důvod. Není tam brano, nejsou 

samouzavírací. Máme obavu, že by studenti využívali vchod.  

 

Kolej Neředín II 

a) Koše na tříděný odpad na recepci kolejí 

Matěj Cetkovský: Vznášíme požadavek na koše na koše na tříděný odpad na recepci. Recepce 

z velké části slouží i jako studovna a máme za to, že se koše upotřebí. 

Vedoucí kolejí Jana Šimková: Koše na tříděný odpad na recepci dodáme. 

 

Kolej Neředín III 

a) Rozšíření časové dotace pro výměnu ložního prádla pro kampus Neředín 

Matěj Cetkovský: Z průzkumu spokojenosti vyplynul požadavek klientů na rozšíření dnů pro 

výměnu ložního prádla. Po debatě Předsedy kolejní rady a vedoucí kolejí Neředín paní Šimkové 

http://kolejniradaup.wixsite.com/kolejnirada/faq-a
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se dospělo k závěru, že výměna bude možná i v pondělní odpolední hodiny. Kdy to bude zavedeno 

do provozu? 

Jana Šimková: Můžeme začít rovnou od následujícího pondělí (12. 11. 2018). S panem 

předsedou Rady jsme vykomunikovali pondělní odpoledne, což odpovídá i naším provozním 

možnostem. Jsme připraveni se do toho od příštího týdne pustit. 

Další časová možnost pro výměnu ložního bude účinná od pondělí 12. 11. 2018. 

b) Instalace nového osvětlení na kampusu Neředín a fotobuněk a následná debata nad 

teplotou barev. 

Matěj Cetkovský: V listopadu minulého roku bylo na buňce předsedy Kolejní rady vyměněno 

staré osvětlení za nové osvětlení LED. Po testování a přednesení uživatelského stanoviska panu 

Ing. Koněvalíkovi, tedy že stropní led osvětlení je velkým zvýšením uživatelského standardu, 

nové světlo v digestoři taktéž a nesouhlasné stanovisko s odstraněním osvětlením nad dřezem, 

ale jeho nahrazením polovičním LED osvětlením.  Předseda KR vznáší dotaz, kdy, v jaké 

koncepci/sestavě bude osvětlení vyměněno. se osvětlení schválilo a kdy bude instalováno i na 

ostatní buňky. 

Ing. Koněvalík: S kolegy elektrikáři jsme téma již probírali a jsme připraveni začít s obměnou 

osvětlené na začátku příštího kalendářního roku. 

Na jednání Kolejní rady proběhla debata nad teplotou světla, která bude instalována. 

Ze tří možností – Teplá žlutá, studená bílá a neutrální bílá byla zvolena neutrální bílá, 

jelikož se jedná o kompromisní řešení do společných prostor. Doufáme, že výrobce 

bude mít takové osvětlení k dispozici. 

EN programy 

Kolej Šmeralova 

a) Poděkování za odtokový kanálek 

Veronika Gryčová: Děkuji SKM za vybudování odtokového kanálku. Vše nasvědčuje tomu, že 

se na koleje, v případě deště, dostaneme již se suchou nohou. 

b) Přecházení přes kolej 

Veronika Gryčová: Dostala jsem stížnost od ubytovaných na koleji 17. listopadu, které chtěly 

ve večerních hodinách projít přes kolej Šmeralova na svou kolej a recepční je nechtěla nechat 

projít. Mají obyvatelé koleje 17. listopadu ve večerních/nočních hodinách umožněn průchod přes 

kolej Šmeralova a menzu? 

SKM: SKM úplně nerozumí problému. Průchod by mohl být zavřený jen po půlnoci, když se 

kolej zamyká. Je možné, že problém vyvstal, když byla uzavřená menza a recepční je nepustila, 

protože ani neměla kam. 
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Václav Kmoníček: A není možné problém vyřešit jednoduchou cedulkou, že po půlnoci se 

prostě musí kolej obejít? 

SKM: Ono se nepočítá s tím, že by se někdo dobýval. 

4. Různé 

4.1. Hluk ze stavby „Náplavky“ 

Andrea Kopečná (Fischera A): Téma se mi nechce otevírat, protože cítím, že s tím zde stejně 

nic neuděláme, ale přesto jej prezentovat musím. Ubytovaní si velmi stěžují na obrovský hluk ze 

stavby. Je to velmi rušivé. Máme za to, že je třeba, aby se o tom vědělo i ze strany ubytovaných 

klientů. Není to však jen problém naší koleje. Na tyto problémy si stěžují všichni ubytovaní na 

kampusu Envelopa. 

Ing. Suchánek: Je to naprosto relevantní připomínka, kterou se musíme zabývat. Ze zákona jsme 

dotčená osoba stavby. Byli jsme ubezpečeni, že nejhorší práce se udělají přes prázdniny, ale opak 

je pravdou. Nejhorší práce se začali dělat až teď, ale nejsme schopni s tím nic teď dělat.  

4.2. Rekola na Chválkovicích 

Natálie Říhová: Aktuálně zažíváme invazi kolejí společnosti Rekola. Se společností byla 

navázána spolupráce, podnětem k tomu byla situace, kdy byla kola připevněna k mříži kotelny a 

znemožňovala tak vstup do ní. Kola byla na tento podnět společností odvezena, ovšem problém 

přetrvává dál. Stává se, že Rekola blokují celý stojak před kolejí a zabraňují tak jeho užívání 

studentům koleje. Se společností Rekola jsme v kontaktu, kdykoliv dojde k “přemnožení” kol, 

společnost kontaktujeme a dojde k odvozu “nadbytečných” kol (pro potřeby studentů stačí 2-3 

kola). Aktuálně tato spolupráce funguje, v dlouhodobém horizontu je však neefektivní. Jako řešení 

se nabízí instalace dalšího stojanu, pouze pro Rekola. Je však otázkou, zda-li tento instalovat v 

prostoru koleje, či mimo něj. 

Ing. Suchánek: Zde poprosím vyjádření pana ředitele jako jednotné stanovisko SKM. Rekola 

jsou věcí, kterou jsme se nedávno zabývali celkem intenzivně a evidentně nás další jednání 

s provozovatelem ještě čekají. Jde o chvályhodný projekt, který podporujeme, nicméně s úrovní 

komunikace a spolupráce s provozovatelem spokojeni nejsme. Předpokládáme v provozu rekol 

zimní přestávku, kdy bude čas s provozovatele dále komunikovat a upozornit ho na nedostatky 

v jejich spolupráci. Uvítáme proto jakou další zpětnou vazbu od studentů (pozn. JS – teď jsem 

se z médií dozvěděl, že v OL Rekola přestávku jako jinde nemají, tak uvidíme …) 

4.3. Tašky na tříděný odpad  

Matěj Cetkovský (předseda Rady) V minulém roce se nám podařilo prosadit fantastický 

projekt pro tašky na tříděný odpad do každé buňky. Na tomto projektu má obrovský podíl spolek 
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Udržitelný Palacký. Jsme si vědomi toho, že bylo mnoho práce s menzou, ale ptáme se, od jakého 

bodu si studenti budou moci půjčovat tašky na tříděný odpad na buňky? 

SKM: Propagaci měl na starost spolek Udržitelný Palacký. Každý student, který si bude chtít 

tašky na akademický rok na buňku půjčit si může zajít do Freeshopu na koleji B. Václavka a tašky 

mu budou vydány. 

Ing Josef Suchánek: V případě nedostatku tašek objednáme další. Udržitelný Palacký si trval 

na tom, aby bylo erární vybavení každé buňky. V tomto bodě jsme se neshodli. 

SKM: S distribucí loni nebyl problém. Problém byl s výběrem zpět. Ale většina se vrátila ve 

velmi použitelném stavu.  

Výstup: Každý ubytovaný si může dojít na Freeshop UP a převzít za buňku tašku na 

tříděný odpad. Povinností každého vypůjčitele bude návrat tašek na konci 

akademického roku. Tato možnost se týká každého studenta ubytovaného nejen v 

kampusu Envelopa, ale i Chválkovice, Neředín a Evžena Rošického. 

 

4.4. Rozpadající se schody na kolejích Neředín II a Neředín III 

Matěj Cetkovský: Již v minulosti byl Kolejní radou prezentován havarijní stav schodů na 

kolejích Neředín II a III. Zástupci kolejí oceňují rychlost při opravě akutních stavů a berou na 

vědomí cenu, za kterou musí být nové schody pořízeny (250 000/ks, -). V minulosti bylo řečeno, 

že oprava schodů bude zahrnuta do dotačního programu ISPROFIN, který SKM bude čerpat, 

ale neví se kdy. Zástupce kolejí se dotazuje na výhled postavení nových schodů. 

Ing. Josef Suchánek: Havarijní stav schodů se opravuje a veškeré akutní závady se zacelují. 

Máme za to, že příštím semestrem budeme vědět, zda se nám tento projekt do dotačního titulu  

ISPROFIN podaří dostat. 

 

 

 

 

4.5. Vandalismus na kolejích Bedřicha Václavka A při oslavách 100. výročí založení 

Československého státu 

Škody: Celkové škody se mohou dostat přes částku 10 000,- 

Viníci jsou neznámí. 

Stanovisko Kolejní rady: Kolejní rada trvá na tom, že takový vandalismus se musí potírat, a 

to exemplárním způsobem. Kolejní rada je připravena přijmout usnesení, které bude navrhovat 
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podmínečné vyloučení studentů z Univerzity. Takovýto akt chování vysokoškolského studenta a 

člena akademické obce považujeme za absolutně nesmyslný, hloupý a zavrženíhodný. 

Kolejní rada však nesouhlasí s tím, že by se vybavení nespravilo. Vybavení se musí doplnit a 

nahradit v plné výši. Takovýmto činem se nesmí snížit životní standard žádného jedince, který 

bydlí na kolejích. 

SKM: Vybavení bude doplněno a poškozené vybavení bude nahrazeno. Nad tímto není nejmenší 

pochyb a debata. SKM však nemůže říct, že by ji nastalá situace těšila. 

Ing Suchánek: Neneseme v libosti, že se na sociálních sítích tolik lidí postavilo za to, že vybavení 

stejně mělo „po sezóně“. Každým takovýmto aktem vzrůstá nebezpečí represe, které postihne 

úplně všechny ubytované.  

Lukáš Mada: Nedělali bychom závěry nad tím, kdo se vyjadřuje agresivně na Facebooku. 

Většinou se tam vyjadřují ti, kteří se vyjadřovat nemají a ti, kteří mají kapacity pro vyjádření si 

svůj názor radši nechají pro sebe. 

Kolejní rada se jednotně staví za názor Lukáše Mady. 

 

 

4.6. Reformace Kolejní rady 

Předseda Kolejní rady informoval SKM, že se Kolejní rada pracuje na návrhu reformace Kolejní 

rady. Věcný záměr a kompletní návrh znění bude prezentován na prosincovém jednání KR UP. 

 

5. Ukončení jednání 

Některé plánované body byly z časových důvodů přesunuty na prosincové jednání, jelikož 

nejsou akutní. Na závěr jednání předseda Kolejní rady UP poděkoval všem přítomným za 

účast a konstruktivní připomínky. Všem popřál příjemný zbytek večera. 

 

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 07. listopadu 2018 

 

http://kolejniradaup.zaridi.to/
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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: 23. 11.. 2018 
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Obrazová příloha zápisu z jednání 

Kolejní rady č. 1 

Koupelny kolejí B. Václavka 

 

 
Obrázek 1Koupelna B. Václavka – reprezentativní vzorek 
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Obrázek 2 Toaleta Bedřicha Václavka – reprezentativní vzorek 
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Obrázek 3Koupelna B. Václavka – reprezentativní vzorek 
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Obrazová příloha zápisu z jednání 

Kolejní rady č. 2 

Vandalismus na kolejích B. Václavka a Šmeralova 

 

Obrázek 4Střecha – židle z kuchyňky 
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Obrázek 5 Kolej Šmeralova - Kuchyňka 
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Obrázek 6 Židle z kuchyňky - 1. patro 
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Obrázek 7 B. Václavka - 1. patro 
 

 

Obrázek 8 B. Václavka – mikrovlnná trouba 1 
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Obrázek 9 B. Václavka – Mikrovlnná trouba 2 
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: 23. 11. 2018 

 


