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Zápis z jednání  

Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Datum a čas konání:  8. listopadu 2017; 17:00 – 19:00 

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

 

Přítomni:        KR: Václav Kmoníček, Inge Pecinovská, Michael Chrobok, Andrea Kopečná, 

Tereza Skládalová, Táňa Navrátilová, Matěj Cetkovský, Veronika Gryčová 

 

 

  SKM: Ing. Josef Suchánek, Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová 

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

 

Hosté:  

 

Omluveni: KR: Natálie Exnerová 

   

 

Program:  

1. Otevření jednání Úvodní slovo nového předsedy Kolejní rady UP 

2. Představení nových členů Kolejní rady UP a seznámení se s výsledky voleb 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 
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4. Různé 

5. Ukončení jednání 

 

 

1. Otevření jednání a úvodní slovo nového předsedy Kolejní rady UP 

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

prvním veřejném jednání Kolejní rady UP zvolené pro akademický rok 2017/2018 a otevřel jednání. 

Informoval přítomné, že některé z připomínek za jednotlivé koleje byly zaslány nebo diskutovány se 

zaměstnanci SKM UP před jednáním.  

 

2. Představení nových členů Kolejní rady UP a seznámení se s výsledky voleb 

Nové vedení Kolejní rady UP a přítomní členové se dne 6. 10. 2017, na základě bodu 10, čl. 2, 

Přílohy č. 3, Statutu Kolejní rady UP, Řádu vysokoškolské koleje UP, B1-11/1-HN, hlavní normy 

Univerzity Palackého v Olomouci usnesli na vyhlášení doplňovacích voleb do Kolejní rady UP pro 

akademický rok 2017/2018 na těchto kolejích UP:  

- 17 listopadu 

- Bedřicha Václavka A 

- Evžena Rošického 

- Generála Svobody A 

- Generála Svobody B 

- J. L. Fischera A 

- J.L Fischera B 

- Neředín IV 

Předseda Kolejní rady UP seznámil členy Kolejní rady a zaměstnance SKM s výsledky voleb do 

Kolejní rady UP pro akademický rok 2017/2018.  Členové zvoleni v doplňujících volbách jsou 

zvýrazněni tučně. 
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Kolej 
Zvolený zástupce KR UP 

v ak. roce 2017/2018 

17. listopadu Václav Kmoníček 

Bedřicha Václavka A - 

Bedřicha Václavka C Natálie Exnerová 

Evžena Rošického 

 
- 

Generála Svobody A Inge Pecinovská 

Generála Svobody B - 

Chválkovice Michael Chrobok 

J. L. Fischera A Andrea Kopečná 

J. L. Fischera B  

Neředín I Tereza Skládalová 

Neředín II Táňa Navrátilová 

Neředín III Matěj Cetkovský 

Neředín IV - 

Šmeralova Veronika Gryčová 

Tabulka 1. Výsledky doplňujících voleb (tučně) do Kolejní rady UP pro ak. rok 2017/2018 

 

Zabezpečením voleb byl pověřen nový předseda Kolejní rady UP, Matěj Cetkovský. Administrací 

voleb byl pověřen odstupující předseda Kolejní rady UP, MUDr. Michal Kerestúri. Zpráva o volbách 

byla zaslána předsedovi akademického senátu UP panu docentu Jiřímu Langerovi. 

 

3. Připomínky za jednotlivé koleje 

Kolej 17. listopadu 

a) Chybí rychlovarná konvice v kuchyňce v 5. patře[SJ1][v2]. 

Jen v průběhu října přestalo fungovat (i rozbitím) 10ks konvic. Konvice dokoupeny, již dodána.  

b) Kolísavost teploty vody na koleji 17. listopadu a Šmeralova. 

Viz různé bod 4.3. 

 

Kolej Bedřicha Václavka (návrhy přednáší předseda KR UP)  

a) Požadavek na instalaci odkládacích pultíků na toaletní papír do prostoru toalet.  
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SKM prověří situaci a zjistí, zdali je prostor pro instalaci pultíků či nějakou jinou alternativu. 

b) Dotaz na instalaci poliček v koupelnách kolejí Bedřicha Václavka.  

Většina starých zrezlých poliček byla vyměněna a za nové. 

c) Prosba na doplnění rychlovarné konvice do kuchyňky na 10. patře.  

Z proběhlé diskuze vyplynulo toto: 

1) Blok SU. 1 (17. listopadu, Šmeralova a B. Václavka) eviduje, v průměru, 10 zničených 

konvic měsíčně. Uživatelské a technické zničení je 1:1. (Z toho B. Václavka za měsíc říjen 3 

konvice) 

2) Na Kolejích Generála Svobody a J.L. Fischera se uživatelská likvidace konvic ze společných 

prostor vyřešila jejich přesunutím na buňky. 

3) Na kolejích 17. listopadu a Šmeralova není možný přesun na pokoje. Byla zpracována studie  

4) SKM navrhuje obdobné řešení jako v bodu 2), tedy odstranění konvic ze společných prostor 

za to. Konvice samozřejmě zůstanou v buňkách. Konvice, které budou staženy z B. Václavka 

se přesunou na koleje Šmeralova a 17. listopadu, z důvodu nedostatečného množství. 

Kolejní rada se poradí a bude na příštím jednání prezentovat své stanovisko (Informoval M. 

Cetkovský) 

 

Kolej E. Rošického 

Kolej Generála Svobody  

Kolej Chválkovice 

a) Termín na dokončení prací projektu „Chválkovice – malá oáza klidu a míru“ 

Vyjádření SKM UP: 

Předběžný termín na dokončení prací není. Projekt byl vypracován najednou, realizace je ale 

postupná v návaznosti na financích a dohodnutých prioritách jednotlivých kroků. SKM slíbilo, 

že na jaře bude umístěn grill do prostoru koleje. 

b) Diskuze na téma ne/funkčního výtahu. 

c) Chystaný projekt na novou kotelnu ve Chválkovicích  

SKM oznamuje, že ve střednědobém horizontu se chystá výměna kotlů na koleji Chválkovice 

v hodnotě několika milionů korun. 

 

d) Požadavek na zlepšení a dovybavení prostoru kuchyněk.  

Vyjádření SKM UP: 

Paní Zíchová přislíbila jednu novou pečící troubu. Umístění proběhne po diskuzi se zástupcem 

koleje. 
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e) Posilovna Chválkovice – požadavek na nové žíněnky, jelikož staré jsou plesnivé.  

Vyjádření SKM UP: 

1) Příslib dokoupení nových žíněnek  

2) Proběhne inventarizace vybavení z dohodnutého navýšení poplatku na 500 Kč za semestr. 

3) Doplnění jednoručních os na závaží. 

 

f) Dotaz na systém přidělování jednolůžkových pokojů. Některým studentů byly pokoje 

přislíbeny a stále je nemají. 

Klienti, kterým bylo přislíbeno místo, ať napíšou vedoucí kolejí p. Zichové a jejich žádost bude 

překvalifikována, jelikož jednolůžkové pokoje k dispozici jsou. 

 

g) Zástupce kolejí sdělil, že na koleje je dováženo prádlo, které „je cítit“. 

SKM změnila dodavatele na čištění prádla pro koleje. Firma je to nová a teprve se učí. 

Reklamací již bylo několik a přijala se nezbytná kontrolní opatření pro zachycení tohoto jevu. 

SKM o problému ví a řeší jej. Několik várek prádla již odmítla. V případě, že se stav nezlepší, 

tak smlouvu vypoví a vypíše se nové výběrové řízení. 

 

h) Zástupcem kolejí byl prezentován návrh na kolejní petanqovou ligu. 

SKM je ochotna, po další dohodě s Kolejní radou zaštítit ligu cenami s tím, že zástupci Kolejní 

rady soutěž zorganizují. V každém případě se jedná o dlouhodobý výhled. 

 

i) Ředitel SKM UP Ing. Suchánek ocenil zástupce kolejí Chválkovice Michaela Chroboka za 

pomoc [SJ3]při organizování ubytovacího řízení. Pomoc nebyla domluvena a byla 

realizována v průběhu ubytovací neděle a to zcela z vlastní iniciativy. 

 

Kolej J. L. Fischera 

a) Kolejní radě byl prezentován požadavek na nové mopy. 

p. Zichová: V případě, že mopy nebudou již použitelné, stačí zapsat do knih oprav. Jinak se mopy 

mění každých 14 dní. 

 

b) Kolej J.L. Fischera má stížnost na časté rušeni nočního klidu slavícími studenty, zejména na 

druhem patře. Byl vznesen dotaz, jak se proti tomu bránit. 
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Studenti mají právo požádat o pomoc jak recepci koleje, tak SOS služby hlídkující v okolí koleji. 

Pokud ani to nepomůže, pak je třeba písemné/emailem formulovat stížnost referentce příslušné 

koleje, aby mihli byt podniknuty další kroky.  

Kolej Neředín I 

a) Výpadky Wi-Fi sítě 

Viz. Bod 4.9 

b) Zástupkyně kolejí tlumočila vděk za nové držáky na ručníky. 

 

Kolej Neředín II 

Kolej Neředín III 

a) Dotaz na vedoucí koleje p. Šímkovou, zdali jsme pokročili s problémem netekoucí vody 

v brzkých ranních hodinách? 

Od oznámení závady probíhala každodenní kontrola vody v zásobníku a na závadu se nepřišlo. 

Pokud problém bude setrvávat, použije se jiný kontrolní mechanismus. 

 

b) Dotaz na skladové zásoby ledniček na koleji Neředín po oznámení, že jsou k dispozici. 

Zbývají poslední jednotky. Studenti, na které se nedostane se mohou zapsat do pořadníku pro 

další vlnu ledniček, která by měla dorazit příští rok. 

 

c) Dotaz na plechy do pečících trub v areále Neředín. 

Při poslední inventarizaci se našly veškeré pečící plechy a neplánuje se dokoupení dalších. 

 

d) V areálu kolejí Neředín, hlavně ve vchodu Neředín III vchod C se velice často stává, že je 

zablokovaná západka dveře jdou bezproblémově bez klíče otevřít. Takto otevřené dveře 

jsou třeba celý den i přes noc, proto Kolejní rada vznáší dotaz, zda je možné nějakým 

způsobem mechanicky zabránit tomuto jevu, neboť hrozí nebezpečí ze strany lidí bez 

domova. 

Aktuálně neexistuje technický prostředek pro zabezpečení nebo odstranění takového jevu. SKM 

žádá uvědomělejší klienty, aby papírky a jiné provizorní zarážky vyndávali průběžně, když na 

ně narazí. SKM nemůže zajistit personál, který bude jen pro „vyndávání papírků“. 

 

e) Na jednání Kolejní rady ze dne 15. 11. 2016 byl prezentován návrh ubytovaného (mě) na 

řešení energetické náročnosti světel. Nahrazení klasických žárovek LED žárovkami, 

náhrady klasického celovchodového časovače za čidla na fotobuňky. K tomuto se vyjádřili 
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kladně Ing. Suchánek a Ing. Koněvalík, kteří sdělili, že do konce roku 2016 bude 

dokončena analýza s možností úpravy osvětlení zaměřené na ekonomizaci provozu.  

Do konce roku 2017 zpracuje SKM koncepce osvětlení společných prostor s osazením 

úsporných zdrojů (led) s možností časového a prostorového omezení provozu tohto osvětlení. 

(Doplnil Ing. Radek Koněvalík) 

f) Správa správců posilovny D. Pecháček a M. Cetkovský o finančním stavu posilovny (k 

minulému pondělí 101 000; vstupní náklady cca 170 000. Za dva a půl semestru provozu 

je to správci hodnoceno velice dobře.  

Ředitel SKM UP projekt hodnotí jako ojedinělý, neboť málo co, co se na kolejích vytvoří má 

šanci na ekonomickou návratnost a udržitelný rozvoj. SKM většinou buduje věci pro zlepšení 

služby a potěšení ubytovaných klientů a pokud se podaří, aby se projekt zaplatil, tak se jedná o 

ideální variantu 

g) Správci posilovny zároveň navrhují kompletní dovybavení posilovny. Možné vybavení 

bylo předem zasláno vedoucí kolejí p. Šimkové. Zejména se jedná o vybavení pro aerobní 

cvičení. Správci posilovny by byli rádi, pokud by dovybavování probíhalo spoluprací 

SKM a KR UP. 

SKM je z projektu posilovny Neředín nadšeno. Vzhledem k finanční návratnosti tohoto 

projektu se bude o dalších investicích a dovybavení průběžně  bavit. 

 

EN programy 

Kolej Šmeralova 

a) Kolísavost vody na koleji 17. listopadu a Šmeralova. 

Viz. Různé, bod 4.3 

b) Výpadky Wi-Fi 

Viz. Bod 4.9 

c) Požadavek na komplexní kontrolu sprchových hadic na kolejích. Začaly se množit 

informace ohledně praskajících sprchových hadic. 

Ing. Koněvalík přislíbil, že pan údržbář projde všechny sprchy a zkontroluje sprchové hadice. 
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4. Různé 

4.1.  Kolejní radě UP byl prezentován návrh ubytovaného klienta, který požaduje, aby byl do 

ubytovacího řádu implementován zákaz sexuálních kontaktů v prostorách kolejí z důvodů 

zachování morálního kreditu studentů. 

Kolejní rada považuje připomínku za absurdní, neboť se nejedná ani o připomínku rušení 

nočního klidu pro individuální případy, ale o čistou restrikci normálního žití ubytovaných 

klientů.  

 

4.2. Předseda Kolejní rady se dozvěděl, že dne 2. 11. 2017 byly ve večerních hodinách vyhozeny 

z prostor kuchyňky minimálně dvě židle. Paní recepční mě informovala, že delikventi byli 

identifikování. Předseda Kolejní rady se ptá, jak a jestli byli potrestáni. 

Paní Vondráková upřesnila, že židlí bylo 5. Studentky byly identifikovány a předmětnou škodu 

uhradí. Dále byly přes zahraniční oddělení odeslány všem studentům výměnných programů 

varovné dopisy, ve kterých byli upozorněni, že pokud budou pokračovat v v pořádáních různých 

párty a neuposlechnou výzvy recepční k jejich ukončení v době nočního klid obdobném 

jednání[v4][MC5], budou kontaktovány jejich domovské univerzity. Studenti budou nadále 

bedlivě sledovány. Nejde jen o konkrétní studentky, které byly součástí halloween párty, ale 

v studenty výměnných programů. 

 

4.3. Kolejní rada eviduje delší dobu připomínky ohledně kolísavosti teploty vody na koleji 17. 

listopadu a Šmeralova.  

Po diskuzi o problému předseda Kolejní rady pověřil zástupce koleje 17. listopadu pro sesbírání 

relevantních informací od studentů, kteří na koleji bydlí. Zástupce kolejí bude předávat 

informace do rukou Ing. Koněvalíka. Předmětné informace se budou sbírat od pondělí 13. 

listopadu, neboť SKM má za to, že se ji problém podařilo vyřešit minulý týden, a proto je třeba 

sbírat relevantní informace od tohoto okamžiku. 

 

4.4. Dotaz na pokračování WiFi síťování kolejí UP. Pořadí a časový výhled. 

Vyjádření zaměstnanců SKM UP 

Od začátku jsme projekt koncipovali tak, že jsme schopni zasíťovat 2 koleje ročně. Na letošní 

kalendářní rok bylo připraveno zasíťování 2 kolejí – B.Václavka a E.Rošického. Václavky 

proběhly v Q1/2017, Rošičky naplánované na 06/2017 ale ne. Před spuštěním výběrového řízení 

jsme projekt po dohodě s UP zastavili, abychom nebránili spuštění velkého dotovaného projektu 
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CVT UP, který rovněž obsahoval WiFi sítě (souběh 2 soutěží v tomto případě nebyl možný). Na 

druhou stranu jsme dostali možnost přidal se k „velkému“ CVT projektu a navíc jsme sem mohli 

přihlásit nejen Rošičky, ale také zbývající 2 kolejní budovy v Neředíně. Velký projekt nicméně 

SKM neřídí ani neovlivňuje a tím pádem nemůžeme závazně přislíbit, kdy bude realizován. 

Prvotní plán byl Q4/2017, což se ale nestihne. Po dokončení tohoto projektu (nejpozději 

v Q2/2018) nám budou chybět pouze 2 poslední koleje, a to 17.listopadu a Chválkovice. Druhé 

zmíněné zabezpečíme v roce 2018 provizorně, u 17L musíme počkat na rozhodnutí o dalším 

legálně správném postupu (souvisí s podmínkami vyhlašování veřejných zakázek) 

 

4.5. Dotaz na opravu rozpadajících se schodů do vchodů na koleje v areálu Neředín (II, III, IV) 

O nevyhovujícím stavu schodišť na Kampusu Neředín SKM ví. Velké vady jsou opravovány 

okamžitě. SKM bude tento problém v nejbližší době řešit. 

 

4.6. Obsazenost všech kolejí UP v měsíci říjen 2017  

 

Kolej 17L  BVA  BVC  ER  GSA  GSB  Chv  JLFA  JLFB  N1  N2  N3  N4  Sm  

CELKEM 

% 95,91 98,54 98,28 89,82 96,16 96,39 85,66 98,31 95,59 97,50 91,05 94,39 95,82 88,34 

 

4.7. Pochvala vedoucí kolejí Neředín p. Šimkové. 

Předseda Kolejní rady pochválil organizační schopnosti vedoucí a referentky a celého personálu 

kolejí Neředín. Úklid je, až na výjimky, na dobré úrovni, sortiment je nadstandardní a všichni 

lidé, se kterými přijdeme do kontaktu jsou velice vstřícní. 

 

4.8. Kolejní Rada by ráda navázala na činnost svých předchůdců se snahou o změnu Domovního 

řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouc (dále jen Domovní řád. Rada dne 

28. 4. 2017 prezentovala návrh na rozšíření povolených elektrospotřebičů ve čl. II, písm. h) 

Domovního řádu. 

Diskuze na toto téma proběhne na příštím jednání Kolejní rady. 

 

4.9. Kolejní radě se množí stížnosti na stabilitu připojení sítě Wi-Fi napříč více kolejemi. 

Z diskuze vyplynulo, že k výpadkům dochází ve všech oblastech bez ohledu na stáří routerů. 

Vyvstávají domněnky, že někteří uživatelé svým, poměrně vysokým datovým tokem zatěžují 

routery takovým způsobem, že již není možné obsloužit další klienty. Jednotlivé routery jsou 
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nastaveny tak, že jsou schopny obsloužit minimálně 30 klientů (na každý router) pro průměrný 

uživatelský datový tok. Sítě ovšem nejsou stavěny na to, aby většina takto připojených klientů 

stahovala přes filesharingové servery, či torrenty.  

Aby se tato domněnka vyvrátila, je třeba, aby ubytovaní klienti hlásili tyto výpadky a závady na 

Kolejnet. Je možné, že se jedná o problém v konfiguraci jednotlivých počítačů a zaměstnanci 

Kolejnetu jsou schopni tento problém vyřešit. Kontaktní informace ZDE.  

Ve hře je i případné posílení Wi-Fi sítí, avšak jak je uvedeno výše, při běžném normálním užívání 

je aktuální Wi-Fi pokrytí více než dostatečné.  

 

5. Ukončení jednání 

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

konstruktivní připomínky, všem popřál příjemné zbytek dne a v 19:00 ukončil jednání. 

 

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 8. listopadu 2017 

 

 

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

předseda KR UP v ak. roce 2017/2018 

 

 

Ke zveřejnění: 15. 11.. 2017 

https://skm.upol.cz/ubytovani/zakladni-informace/
http://kolejniradaup.zaridi.to/

