Střednědobý plán rozvoje kolejí Univerzity Karlovy v Praze
V rámci rozvoje kolejí Univerzity Karlovy v Praze se počítá s postupnou rekonstrukcí a zkvalitněním
studentského ubytování na níže uvedených kolejích.
Pro oblast Praha:
Kolej Hvězda
Kolej Na Větrníku
Kolej Kajetánka
Kolej Komenského
Kolej Jednota
Kolej Budeč
Kolej Švehlova
Kolej 17.listopadu
Kolej Otava
Kolej Vltava
Kolej Hostivař
Pro oblast Plzeň
Kolej Kolej Bolevecká
Kolej Heyrovského
Kolej Šafránkův pavilon
Pro oblast Hradec Králové
Kolej Na Kotli
Kolej Jana Palacha
Pro roky 2014 – 2020 mají KaM UK stanoveny v oblasti rozvoje kolejí následující priority:
1) Optimalizace lůžkové kapacity cestou přebudování struktury kapacity na max. dvoulůžkové
pokoje.
Předpokládá se, že v souvislosti s realizací priority č. 1 dojde ke snížení lůžkové kapacity
celkem o 1144 lůžek na celkovou budoucí kapacitu 11689 lůžek.
2) Vyčlenění části kapacity pro potřeby RUK a fakult UK.
Předpokládá se vybudování cca 50 jednolůžkových kapacit. Přebudování bude znamenat
snížení stávající lůžkové kapacity o 200 lůžek.
3) Rekonstrukce a obnova kolejí. (uvedeny pouze akce většího rozsahu)
a) Kolej Hvězda – kompletní rekonstrukce po blocích/každý rok jeden blok
b) Kolej Větrník – rekonstrukce pokojů spolu s celkovou výměnou nábytku
c) Kolej Budeč – rekonstrukce pokojů spolu s celkovou výměnou nábytku
d) Kolej Švehlova – v případě zajištění zdrojů celková rekonstrukce staré části.
Rekonstrukcí vznikne 274 lůžek (pokoj standard A a standard B)
e) Kolej Otava – rekonstrukce pokojů s celkovou rekonstrukcí sociálního zařízení a
výměnou nábytku/rekonstrukce po stoupačkách
f) Kolej Kajetánka – rekonstrukce pokojů s celkovou výměnou nábytku
4) Diverzifikace nabídky.
Předpokládá diverzifikovat nabídku v níže uvedených kategoriích, které budou rovněž
odlišeny cenou.
a) Pokoj nadstandard / jednolůžkové, TV, WIFI, sociální zázemí, kuchyňka, hotel.servis
do roku 2020 celkem vybudování 50
b) Pokoj standard A /jedno až dvoulůžkové, WIFI, sociální zázemí, kuchyňka – celkový
počet pokojů 2106
c) Pokoj standard B /jedno až dvoulůžkové, WIFI, sociální zázemí - 1266
d) Pokoj standard C /jedno až dvoulůžkové, WIFI - 3395
e) Pokoj manželský / WIFI, sociální zázemí, kuchyňka, bez nábytku (manželská kolej) –
celkem 38 pokojů na koleji Hvězda
5) Zkvalitnění služeb .
Předpokládá se
a) Nastavení hotelových služeb ve vyčleněné kapacitě (do roku 2015 15 pokojů
nadstandardu na koleji Hvězda)
b) WIFI dostupné po celé koleji pro všechny studenty (do roku 2016)

c)

Zprovoznění mateřské školky, nebo dětské skupiny na koleji Hvězda v blízkosti
manželské koleje (do roku 2016)

Pro roky 2014 – 2020 mají KaM UK stanoveny v oblasti rozvoje menz následující priority:
1) Rekonstrukce menzy Právnická,menzy Jednota, výdejny Kamzíkova a menzy Albertov
v souvislosti s plánovanou výstavbou nového areálu
2) Led TV na každé menze s uváděním
a) Menu
b) Ceny studentské/Ceny pro cizí
c) Alergeny
d) Piktogram druhu masa (drůbež/ryba/hovězí/vepřové)
e) Orientační výživové hodnoty
3) VITA menza
Samostatný výdejní pult s vydávající 4druhy menu kombinující zdravou výživu a bezmasá
jídla, předpokládá se dobudování na menze Jednota, Albertov
4) Salát bary na všech menzách

V Praze dne 2.12.2014

Ing.Jiří Macoun
ředitel KaM UK
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