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Zde najdete pohromadě všechny důležité informace, určené zejména
pro zaměstnance fakulty, které se týkají provozu v nové budově.
AKTUALITY:
• V týdnu 21. - 25. 9. bude probíhat sběr stěhovacích krabic v následujících termínech:

úterý 22. 9. odpoledne
čtvrtek 24. 9. odpoledne
Vyprázdněné stěhovací krabice firmy Podrazil ponechte ve své kanceláři ve složeném nebo rozloženém stavu (podle
vlastní volby). U sběru krabic nemusíte být osobně. Nestrhávejte z krabic identifikační štítky, protože brigádník
bude sebrané krabice evidovat.
(21. 9. 2020)

• V týdnu 14. - 18. 9. bude probíhat sběr stěhovacích krabic v následujících termínech:
pátek 18. 9. odpoledne
Vyprázdněné stěhovací krabice firmy Podrazil ponechte ve své kanceláři ve složeném nebo rozloženém stavu (podle
vlastní volby). U sběru krabic nemusíte být osobně. Nestrhávejte z krabic identifikační štítky, protože brigádník
bude sebrané krabice evidovat.
(11. 9. 2020)

• V návaznosti na nařízení Ministerstva zdravotnictví je od 10. 9. ve všech vnitřních prostorách fakulty nařízeno
nosit roušku (případně jakoukoli jinou ochranu dýchacích cest).
Děkujeme, že pečujete o svoje zdraví i o zdraví lidí ve svém okolí.
(10. 9. 2020)

• V týdnu 7. - 11. 9. bude probíhat sběr stěhovacích krabic v následujících termínech:
úterý 8. 9. odpoledne
pátek 11. 9. odpoledne
Vyprázdněné stěhovací krabice firmy Podrazil ponechte ve své kanceláři ve složeném nebo rozloženém stavu (podle
vlastní volby). U sběru krabic nemusíte být osobně. Nestrhávejte z krabic identifikační štítky, protože brigádník
bude sebrané krabice evidovat.
(7. 9. 2020)

• Všechny stěhovací krabice od firmy Podrazil vybalte nejpozději do pátku 25. 9. včetně. Stěhovací krabice jsou
zálohované, každá částkou ve výši 50,- Kč, a je proto nutné je vrátit stěhovací firmě.
(4. 9. 2020)

• Vzhledem k začínajícímu většímu pohybu osob i vozidel, prosíme, abyste neparkovali na ploše kolem budov KaM
a FHS UK.
Pro odstavení svých vozidel prosím používejte podzemní garáže, nebo parkovací místa v podjezdu. Pro vjezd do
garáží je nutná registrace SPZ vozidla, kterou provede buď správce budovy Adam Balon nabo LVT (viz 
kontakty ).
(4. 9. 2020)

• POZOR NA DALŠÍ ZMĚNU DOPRAVY OD 1. 9.:
Z důvodu zajištění dopravní obsluhy oblasti Pelc-Tyrolky se do odvolání zavádí   autobusová linka číslo 187   v
trase Nádraží Holešovice – Jankovcova – Pelc Tyrolka – Jankovcova – Nádraží Holešovice. Opatření souvisí se
změnou trasy a zastávek pro linku číslo 112. Více informací na   tomto odkazu .

Aktuální dopravní spojení:
• tramvaj č. 17 (zastávka Trojská, pak cca 800 m pěšky)
• autobus č. 112 (zastávka Trojská/Povltavská, pak cca 700-800 m pěšky)

https://fhs.cuni.cz/FHS-2465.html
https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/7141
https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/6855
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• autobus č. 187 (zastávka Pelc-Tyrolka, pak cca 400 m pěšky)
• autobus č. 201 (zastávka Kuchyňka, pak cca 500 m pěšky)
Tramvaj i autobus jedou přes nejbližší stanici metra Nádraží Holešovice.
Spojení vyhledejte   ZDE .

Výsledné trasování linek MHD, které bude reflektovat jak změnu trasy linky č. 112 do ZOO, která dříve vedla přes
zastávku Pelc-Tyrolka, tak otevření nových budov FHS UK i MFF UK, projednává vedení UK se společností Ropid,
provozovatelem pražské MHD. O výsledcích a změnách budete včas informováni.
(4. 9. 2020)

Základní informace:
• Nová adresa fakulty je Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8. Pokud jste tak ještě neučinili, změňte si prosím adresu

u svého e-mailového podpisu.

• PEVNÉ TELEFONNÍ LINKY:
• V současné době v budově zatím nefungují pevné telefony v kancelářích. O jejich aktivaci budete informováni.

Mělo by k ní dojít v dohledné době.

• U svého e-mailového podpisu si proto prosím smažte kontakty na pevné linky, případně čísla na fax. Staré
pevné linky i faxy jsou odpojeny.

• ZÁMKY:
• Ke vstupu do svojí kanceláře budete potřebovat průkaz zaměstnance UK (případně jakýkoli další   typ průkazu

UK ).

• Zámek do kanceláře by se měl odemknout po přiložení Vaší karty k zámku. Zámek nezamyká automaticky.
Místnost uzamknete dalším přiložením karty. Uzamčení dveří poznáte podle světelné signalizace zámku. Modré
světlo = zamčeno, zelené světlo = odemčeno. Po přiložení karty ke snímači je nutné chvíli počkat na odezvu
zámku, která není okamžitá, ale trvá zhruba dvě až tři vteřiny.
Nezapomínejte zamykat rovněž učebny a seminární místnosti. Ani tam nezamykají zámky automaticky.
Místnost uzamknete opět pouze dalším přiložením karty.

• Pokud se vám nedaří dveře odemknout, kontaktujte recepci nebo   správce budovy . Bude Vám odemčeno.
Posléze chybu nahlašte emailem na    provoz@fhs.cuni.cz  .

• CO S PRÁZDNÝMI STĚHOVACÍMI KRABICEMI?
• Stěhovací krabice jsou zálohované a je potřeba je vrátit stěhovací firmě. Všechny stěhovací krabice od firmy

Podrazil vybalte nejpozději do pátku 25. 9. včetně.

• Vyprázdněné krabice ponechte ve složeném nebo rozloženém stavu (podle vlastní volby) ve své kanceláři.
Počínaje 7. 9. bude krabice dvakrát týdně svážet z kanceláří brigádník. U sběru krabic nemusíte být osobně.
Termíny, kdy se brigádník bude na budově pohybovat najdete na tomto webu v aktualitách.

• Nestrhávejte z krabic identifikační štítky, protože brigádník bude sebrané krabice evidovat.

• PARKOVÁNÍ:
• Při příjezdu z ulice Povltavská, lze parkovat v lesíku u stavebních buněk, nebo kolem oken děkanátu. Kromě

toho je v ulici Povltavská záchytné parkoviště. Bývá ale dost často plně obsazeno návštěvníky ZOO.

• Při příjezdu z ulice Pátkova, je možné dočasně parkovat na betonové ploše na krajích tak, aby nebyl omezen
prostor určený pro průjezd hasičů a ostatních uživatelů. Parkovací místa na ploše nejsou vyznačené. Nutno
použít zdravý rozum.

• NEPARKUJTE na ploše kolem budov KaM a FHS UK.
Pro odstavení svých vozidel prosím používejte podzemní garáže, nebo parkovací místa v podjezdu.

• Pro vjezd do garáží je nutná registrace SPZ vozidla, kterou provede buď správce budovy, nabo LVT (viz
  kontakty ).
Na osobu lze registrovat pouze jednu SPZ.
Vjezd do garáží je určen pouze pro zaměstnance fakulty.

https://www.dpp.cz/#vyhledani-spojeni-tab
https://cuni.cz/UK-1551.html
https://cuni.cz/UK-1551.html
FHS-2465.html
mailto:provoz@fhs.cuni.cz
https://fhs.cuni.cz/FHS-2465.html
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• DALŠÍ:
• Ohledně provozních záležitostí pište na e-mail   provoz@fhs.cuni.cz .

Další důležité související kontakty najdete   zde .

• Návody na ovládání klimatizace a žaluzií najdete v každé kanceláři.

• Svoje poštovní přihrádky najdete v nultém podlaží, místnost 0.27. Místnost je zamčená, při vstupu budete
potřebovat svoji kartu. Hned vedle na zdi je schránka podatelny.

• V budově B (kolej) je malý obchůdek, kde si lze zakoupit drobné občerstvení. Obchod má ale otevřeno pouze
do 11.00 hod.
Pomalu začíná fungovat i fakultní bufet, který najdete hned u hlavního vchodu do budovy. Bufet zatím nefunguje
každý den. Rozšíření otvírací doby je plánováno na říjen.

• Sledujte weby jednotlivých pracovišť fakulty, kde by měly být zveřejněny bližší informace, kontakty a
provozní hodiny.

Poslední aktualizace informací: 22. 9. 2020

Hledáte další informace ohledně provozu?
•   Rezervace místností
•   Data a technika
•   Důležité kontakty

mailto:provoz@fhs.cuni.cz
FHS-2465.html
FHS-2464.html
FHS-2463.html
FHS-2465.html

