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Vstup a orientace po budově

Vchod do budovy

Hlavní vchod do budovy s recepcí se nachází v 1. podlaží s příjezdem z ul. Pátkova.
Na západní straně budovy se v 0. podlaží s příjezdem z ul. Povltavská nachází dva vedlejší vchody v prostoru mezi
knihovnou a kancelářemi děkanátu, kde je vstup umožněn pouze pomocí aktivované karty.
Na jižní a severní straně budovy se v prostoru podzemní garáže nacházejí dva vchody do budovy formou únikového
schodiště a výtahu.

Orientace
Mapa budovy:

1PP / 1NP / 2NP

<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1667925857714!6m8!1m7!
1sCAoSLEFGMVFpcE1VUlhzdFoxUDV1WS1mNHF5WjctUzd0T0E4QVJLVjJRaGlvclBz!2m2!1d50.11624176361399!
2d14.44241492619309!3f261.0645767603671!4f-7.51513941253755!5f0.4000000000000002"
width="700"
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></
iframe>
Budova FHS UK je vybavena hmatovými štítky pro nevidomé, které jsou umístěné na vnější straně dveří všech toalet,
šatny, knihovny a také studijního oddělení. Na štítku je použito v horní části reliéfní písmo (příp. i piktogram) a v dolní
části pod čarou je obsahově totéž písmem braillským.
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Provozní doba budovy

pondělí – pátek 6:00–22:00 hodin
Při vstupu do budovy mimo provozní dobu je vždy nutné nahlásit příchod ostraze na recepci .

Bezbariérový vstup do budovy

Bezbariérový vstup do budovy je umožněn příjezdem z ul. Povltavská přes vchody v 0. podlaží (přístup může vyžadovat
asistenci z důvodu nedokončené povrchové úpravy), příp. mezi budovou fakulty a objekty Kolejí a menz UK, tj. hlavním
vchodem v 1. podlaží s příjezdem z ul. Pátkova.
V případě nutnosti asistence je k dispozici ostraha objektu na recepci .

Dopravní spojení

•
•
•
•

autobus č. 187 (zastávka Pelc-Tyrolka, pak cca 100 m pěšky)
tramvaj č. 17 (zastávka Trojská, pak cca 800 m pěšky)
autobus č. 112 (zastávka Povltavská/Trojská, pak cca 700-800 m pěšky)
autobus č. 201 (zastávka Kuchyňka, pak cca 600-700 m pěšky)
vyhledat spojení na dpp.cz

V období letních prázdnin může být dopravní spojení částečně omezeno.

Parkování
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Parkování vozidel

Podzemní garážová stání jsou přístupná pouze zaměstnancům fakulty s platnou evidencí registrační značky vozidla na
Technickoprovozním oddělení fakulty , příp. na Oddělení informačních technologií . Při podání žádosti je nutné uvést
RZ vozidla, případně také vztah k fakultě. Vjezd do garáží je možný po aktivaci rozpoznání RZ kamerovým systémem.
Venkovní parkovací místa jsou volně přístupná všem zaměstnancům, studujícím a návštěvníkům fakulty a KaM a
nacházejí se na západní straně budovy a v průjezdu mezi ulicemi Pátkova a Povltavská.
Parkování vozidel v prostoru mezi budovami fakulty a KaM není dovoleno.

Stojany na kola

Na platu před budovou fakulty jsou k dispozici tři stojany na kola po osmi stáních. Nachází se v blízkosti budovy B
Koleje 17. listopadu.

Posluchárny, šatna, rezervace místností

Karty (zaměstnanci)

Do všech místností budovy, vyjma strojoven, WC a úklidových místností, je zaměstnancům umožněn přístup pomocí
čipové karty s nahraným oprávněním v rozsahu pracovního zařazení.
Aktivaci přístupů do pracoven, seminárních místností a zázemí (např. kuchyňka, pošta, místnost s kopírkou, vstup do
garáží, vstup do budovy ze západní strany aj.) provádí Technickoprovozní oddělení nebo Oddělení informačních
technologií (je nutné mít zaměstnaneckou kartu s sebou). V případě zapomenutí nebo ztráty karty je možné vystavit
kartu dočasnou (vratná záloha činí 200 Kč).

Manuály k technice v posluchárnách

Videonávody k fungování techniky v posluchárnách (PC, rolety, žaluzie aj.) naleznete na webu Oddělení informačních
technologií .

Šatna

Šatna (místnost č. 0.38) se nachází v 0. podlaží a je přístupná na studentskou/zaměstnaneckou kartu. Obsahuje 179
skříněk o rozměrech: v 100 cm x š 27 cm x h 38 cm (ve skříňce je k dispozici jeden háček). Zamykání je na klíč po
vhození mince (10 Kč), po odemknutí zámek minci vrátí. Na klíčích není z bezpečnostních důvodů uvedeno číslo skříňky.

Nepravidelné rezervace místností

Nepravidelné rezervace učeben pro účely výuky, atestací, obhajob, porad, schůzí,
minikonferencí a dalších aktivit vyplývajících z pracovněprávního vztahu s FHS
UK

Rezervace učeben mimo pravidelný rozvrh mohou zaměstnanci fakulty bez předchozího souhlasu provádět přímo ve
Studijním informačním systému [ Rozvrh NG - Založení nové rezervace - FHS - ZS 22/23 (cuni.cz) ] pod záložkou
NOVÁ REZERVACE v modulu Rozvrh NG, a to v budově označené „YTROJA“.
NÁVOD PRO VYTVÁŘENÍ REZERVACÍ
V SIS se rovněž lze informovat o kapacitě a technickém vybavení místností.
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Rezervace zasedací místnosti a dvoran

V případě zájmu o využití zasedací místnosti č. 0.31 či dvorany v nultém a prvním podlaží prosím vždy zašlete žádost
e-mailem na adresu rezervace@fhs.cuni.cz . Specifikujte požadovaný prostor, termín, čas a účel rezervace a vyčkejte
na potvrzení žádosti. SIS Vám ani jednu z těchto prostor rezervovat neumožní.

Rezervace prostor pro účely nevyplývající z pracovněprávního vztahu s FHS
UK (větší jednorázové akce přesahující rámec fakulty, studentské rezervace,
rezervace externími subjekty apod.)

Máte-li zájem o rezervaci nespadající ani pod jednu z výše uvedených kategorií, obracejte se prosím rovněž na adresu
rezervace@fhs.cuni.cz .

Úklid, údržba, odpad

Úklid a údržba

V případě potřeby úklidových a údržbářských prací, prosím, kontaktujte Technickoprovozní oddělení .

Odpad

Ve vnitřních prostorách fakulty jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. Nádoby se nacházejí v jednotlivých podlažích
budovy ve společných prostorách a také v učebnách a jsou označeny štítky s popisem a vyobrazením druhu odpadu.
Pro větší objemy odpadu jsou k dispozici nádoby na tříděný a směsný odpad umístěné v průjezdu mezi ulicemi Pátkova
a Povltavská, vpravo od vjezdu do podzemní garáže.

Přebalovací pult
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V budově FHS UK v prostorách nebinární toalety v 0. podlaží (č. dveří 0.06) na WC pro invalidy je k dispozici přebalovací
pult.

Možností občerstvení

Bufet a menza Troja

Bufet se nachází u hlavního vchodu v 1. podlaží. Běžná otevírací doba je: pondělí – čtvrtek 9:00–15:00 hodin, pátek
9:00–14:00 (otevírací doba se může průběžně měnit, aktuální informace jsou k dispozici na fakultním webu v sekci
Aktuality ).
Menza Troja se nachází v 0. podlaží v prostoru mezi budovou fakulty a KaM. Vstup je možný přes budovu KaM v 1.
podlaží naproti hlavnímu vstupu do budovy fakulty, příp. v provozní době menzy přímo z budovy fakulty (vstup v 0.
podlaží chodbou vlevo od auly).
Bufet i menza jsou přístupné i bezbariérově, a to výtahem v budově fakulty.

Automaty na teplé/studené nápoje a na občerstvení

Automaty na teplé a studené nápoje a také na drobné občerstvení naleznete pod schodištěm v nultém podlaží
vpravo od auly.
K dispozici jsou instantní nápoje (káva, kakaový nápoj, cappuccino aj.) za jednotnou cenu 12 Kč, čerstvě mletá zrnková
káva (černá a bílá káva, cappuccino, latte macchiato aj.) za 15 Kč a také velké kelímky to go (káva, cappuccino apod.)
za 20 Kč.
K občerstvení si můžete vybrat ze sortimentu sladkých i slaných pochutin, od října počítáme i s dodáním baget.
Platit je možné hotově nebo bezkontaktně kartou (Apple Pay, Mastercard, Visa, Google Pay).
V případě jakýchkoliv potíží volejte, prosím, na infolinku uvedenou na automatech.

Knihovna
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Knihovna se nachází v 0. podlaží a je přístupná i bezbariérově. Otevírací doba, vyhledávání publikací, popis dostupných
služeb i kontakty naleznete na webových stránkách https://knihovna.fhs.cuni.cz/ .

Důležité kontakty

Recepce

Tel.: +420 224 271 411 (hlášení návštěv, poskytnutí kontaktů, asistence pro bezbariérový přístup aj.)

Technickoprovozní oddělení

Radek Pilař, správce budovy, kancelář č. 0.26, tel.: +420 720 305 692, e-mail: radek.pilar@fhs.cuni.cz

Oddělení informačních technologií

Tel.: +420 224 271 453, kancelář č. 1.07 ( další kontakty a informace )

Kontaktní e-mail (provoz)
Kontaktní e-mail: provoz@fhs.cuni.cz

Specifické dotazy, prosím, směřujte na patřičná administrativní oddělení .

Relevantní předpisy

Opatření tajemníka č. 2/2022: Provozní řád budovy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
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