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Zde najdete pohromadě všechny důležité informace, určené pro zaměstnance
fakulty, které se týkají výdeje stěhovacích krabic, instrukcí k balení a termínů.
  Zpět na hlavní stránku STĚHOVÁNÍ FHS UK

Základní informace
• Stěhovací krabice jsou vydávány od čtvrtka 21. 5. na každé budově fakulty ve    výdejně.

• Krabice jsou vydávány pouze proti podpisu. Krabice se vydávají v rozloženém stavu a je potřeba je po složení
řádně podlepit. Za tímto účelem si na výdejně můžete zapůjčit lepicí pásku.
Ve výdejně v Jinonicích je od 15. 6. možné si vyzvednout již složené a podlepené krabice, případně si je
nechat na místě přítomným pracovníkem složit a podlepit. Ale i zde si můžete nadále vyzvedávat krabice v
rozloženém stavu, pokud to upřednostňujete.

• Spolu s krabicemi dostanete na výdejně také identifikační štítky, které je potřeba na krabice nalepit. Stejně tak
si prosím nalepte štítek na monitor, případně na notebook, pokud ho necháváte v kanceláři, detailní instrukce
ohledně používání štítků najdete   zde .

• Nepřeplňujte krabice. KRABICE PLŇTE POUZE TAK, ABYSTE JE MOHLI SNADNO ZVEDNOUT SAMI!!! To
platí zejména pro balení knih!!! Krabice mají nosnost 15 - 20 kg.

• NEOZNAČUJTE SVÝMI ŠTÍTKY NÁBYTEK!
Nábytek se do nové budovy nestěhuje. Budou se stěhovat pouze vybrané kancelářské židle a ty speciálně označí
LVT. Odkoupený nábytek označuje LVT zvláštním štítkem "PRODÁNO + jméno kupce".
Židle IKEA Karsten si můžete odkoupit (volný výběr), ale zbylé jsou určeny k likvidaci. Více o možnosti odkupu
starého nábytku najdete   zde .

• Krabice jsou zálohované a je potřeba je po skončení stěhování vrátit stěhovací firmě, proto je užívejte pouze
pro účely stěhování do nové budovy, nevyhazujte je ani nelikvidujte.

• Všechny detailní instrukce k balení (jak složit a podlepit krabice, co se štítky, jak balit, co nebalit atd.) najdete
  níže  .

• Pokud z vážných důvodů (zejména zdravotních) budete potřebovat se složením krabic a s balením pomoci,
kontaktujte nás prosím na e-mailu    stehovani@fhs.cuni.cz  .

Poslední aktualizace informací: 15. 6. 2020

Termíny
• čtvrtek 21. 5. - začíná výdej stěhovacích krabic

• Další termíny ohledně balení najdete v    harmonogramu stěhování  .

Instrukce k balení
Krabice
• Krabice má rozměry 60x40x30cm a nosnost zhruba 15kg.

• V případě, že jste si vyzvedli více krabic, než použijete, vraťte nevyužité krabice zpět na výdejnu, opět proti podpisu.
Pokud naopak budete potřebovat více krabic, než kolik jste si vyzvedli, můžete si vyzvednout na výdejně kdykoli další.
Pokud máte svoje věci a dokumenty v různých budovách fakulty, vyzvedněte si krabice dle potřeby vždy na výdejně
v příslušné budově.

Jak správně složit a podlepit krabice
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• Nejprve složte dno (krátké bočnice dovnitř) podle ohybů. V žádném případě se nepokoušejte bočnice křížit – tyto
krabice se skládají klasickým způsobem, na křížení nejsou uzpůsobeny a může tak dojít k jejich poškození.

• Dno krabice je poté potřeba řádně podlepit, jinak hrozí, že se při stěhování rozpadne.

• KROK 1: Nejprve přelepte dno podélně (viz obr. 1) a to tak abyste lepenku vedli z boku na bok krabice (viz
obr. 2).

• KROK 2: Přelepte dno ještě dvakrát napříč (viz obr. 3) opět tak, abyste lepenku vedli z boku do boku.

• KROK 3: Po zabalení přelepte podélně víko, opět veďte lepenku z boku na bok krabice.

Jak správně zabalit a co se štítky
• Šanony, osobní věci ze stolu a kancelářské potřeby vložte do podlepené stěhovací krabice tak, aby věci v krabici

sahaly pod horní okraj (např. 8 velkých šanonů). Pokud materiál v bedně převyšuje, nelze přepravky a bedny
„štosovat“, zdržuje se stěhování a hrozí nebezpečí poškození přečnívajících věcí.

• KRABICE PLŇTE POUZE TAK, ABYSTE JE MOHLI SNADNO ZVEDNOUT SAMI!!! To platí zejména pro balení
knih!!! Při balení knih se také pokuste náležitě rozložit váhu a doplnit zbývající místo v krabici něčím jiným, než jsou
knihy, např. kancelářskými potřebami apod.
Krabice mají nosnost max. 20 kg a můžete si jich vyzvednout na výdejně tolik, kolik budete potřebovat. Při
překročení nosnosti krabice se krabice protrhnou a jejich obsah bude tím pádem poškozen, případně zraní toho,
kdo krabice stěhuje.

• Nezapomeňte každou krabici označit identifikačním štítkem, který jste dostali spolu s krabicemi na výdejně.
Štítek lepte zásadně na užší bok krabice, kde je pro něj přímo vyznačeno místo viz obrázek.
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• Jeden identifikační štítek nalepte také na horní okraj svého monitoru nebo na notebook, pokud zůstává v
kanceláři. Počítače s příslušenstvím (myš, klávesnice, monitor) a další techniku nebalte do krabic, nechte je na
stole. Budou odpojeny LVT a zabaleny stěhovací firmou.

• Označte štítkem veškeré další věci, které se budou stěhovat, ale nevejdou se do krabice (nástěnka, obrazy,
květiny…). Pokud potřebujete např. obrazy obalit bublinkovou fólií, kontaktujte výdejnu. Neoznačujte nábytek, ten
se stěhovat nebude.

• Na těžké květináče s velkými rostlinami, které chcete přestěhovat, nalepte také štítek. Malé květináče si prosím
nejprve odvezte domů a pak teprve na nové pracoviště.

• Odstěhovány budou pouze krabice a věci, které na sobě budou mít štítek. Neprodaný nábytek a vše ostatní,
co zůstane v kancelářích, bude zlikvidováno.

Výdejny stěhovacích krabic a kontakty
budova JINONICE
• Výdejní místo: 4016/4017

4. podlaží, budova B

• Kontatní osoba: pracovník přímo ve výdejně nebo kdokoli přítomný na sekretariátu děkana
Telefon: 251 080 388, 251 080 212
E-mail:   dekanat@fhs.cuni.cz

• Provozní doba výdejny a úložny  v termínu 15. – 19. 6. :
PO 10:00-15:00 (výdejna a svoz)
ÚT 10:00-15:00 (výdejna a svoz)
ST 10:00-15:00 (výdejna a svoz)
ČT  10:00-15:00 (výdejna a svoz)
PÁ  konec a zvonec

Ve výdejně v Jinonicích je nově možné si vyzvednout již složené a podlepené krabice, případně si je nechat na
místě přítomným pracovníkem složit a podlepit. I nadále si budete moci vyzvednout rovněž krabice v rozloženém
stavu, pokud to upřednostňujete.

mailto:dekanat@fhs.cuni.cz
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budova VELESLAVÍN
• Výdejní místo: katedra Studií občanské společnosti

budova FTVS, Praha 6-Veleslavín, přízemí, místnost C031

• Kontatní osoba: Kristýna Macková
Telefon: 220 172 431
E-mail:   kristyna.mackova@fhs.cuni.cz

• Výdejní časy: út 10:00-15:00
st 10:00-15:00
čt 10:00-15:00

budova MÁCHOVA ULICE
• Výdejní místo: katedra Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

budova Máchova 7, Praha 2

• Kontatní osoba: Romana Pištěková
Telefon: 221 592 546
E-mail:   romana.pistekova@fhs.cuni.cz

• Výdejní časy: dle předchozí domluvy

Hledáte jiné informace ohledně stěhování?
•   AKTUALITY
•   Rezervace místností - informace a termíny
•   Prodej nábytku - informace a termíny
•   Data a technika - informace
•   Harmonogram a důležité termíny
•   Důležité kontakty
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