
Koleje a menzy

Vyber si kolej v Olomouci



Koleje a menzy

Jak si rezervovat místo na koleJích v olomouci

• Nejdříve	musíš	být	přijat	ke	studiu	na	UP.
• Potom	si	podáš	žádost	přes	systém iskam,	www.iskam.upol.cz.	Studenti	nastupujících	prvních	ročníků

k	přihlášení	použijí	své	příjmení	včetně	diakritiky	a	své	rodné	číslo	bez	lomítka.	Studenti	ze	Slovenské
republiky	použijí	rodný	kód	vygenerovaný	UP.

• Podrobný	návod	jak	postupovat,	nalezneš	na:	http://1url.cz/4OGr.
• Pravidelně	sleduj	aktuality	na	webu		www.skm.upol.cz,	kde	vždy	najdeš	aktuální	informace.
• Po	podání	žádosti	počkáš,	až	bude	tvoje	žádost	kladně	vyřízena.	Vyřizování	žádostí	je	prováděno	prů-

běžně	2x	až	3x	týdně.	V	systému iskam	se	po	opětovném	přihlášení	v	záložce	Žádosti o ubytování
(pořadníky)	objeví	stav	žádosti,	Uspokojená.

• Jakmile	 je	 tvoje	 žádost	 uspokojená,	 vyber	 si	 po	 opětovném	 přihlášení	 do	 systému iskam
v	záložce	Žádosti o ubytování (pořadníky)	konkrétní	kolej	a	pokoj.

• Pokud	máš	zájem	o	ubytování	se	svým	partnerem,	kontaktuj	referentku	kolejí	Neředín.
• Do	14	dnů	po	kladném	vyřízení	žádosti	musíš uhradit ubytovací jistotu 1500 Kč	a	pak	sepsat ubytovací

smlouvu u příslušné referentky.	Nemůžeš-li	ze	závažných	důvodů	uzavřít	smlouvu	do	14	dnů,	nahlas
tuto	skutečnost	na	email	koleje@upol.cz.

• Pokud	neuzavřeš	smlouvu	o	ubytování	do	zahájení	výuky,	ztrácíš	právo	na	přidělené	ubytování.	Více
informací	nalezneš	v	aktualitách	na	webu	www.skm.upol.cz.

Bankovní spojení k uhrazení ubytovací jistoty

Číslo účtu:	 19-1146360257/0100
Variabilní symbol:	 RODNÉ	ČÍSLO	BEZ	LOMÍTKA	(10	znaků)

ZAHRANIČNÍ	STUDENTI	–	RODNÝ	KÓD		 	
(bez	písmen,	celý	rodný	kód	napiš	do	zprávy	pro	příjemce)

Specifický symbol:	 324302

Údaje pro platbu ze zahraničí:

IBAN: 	 CZ4401000000191146360257
SWIFT: 	 KOMBCZPPXXX
Adresa pobočky:	 Komerční	banka	a.s.,	

pobočka	Olomouc	Czech	republic
Třída	Svobody	14
772	00	Olomouc

ubytování na koleJi

1.	9.	2016	–	16.	9.	2016	
vždy jen v pracovní dny	od	7:00	do	14:00	hodin.

Hlavní den pro ubytování:
neděle 18. 9. 2016 od 14:00 do 20:00 hodin.

K ubytování je třeba

• Občanský	průkaz	(cizinci	platný	cestovní	pas).
• 1	ks	fotografie	(rozměr	3x4	cm).
• Potvrzení	o	zřízeném	povolení	k	inkasu	nebo	hotovost	na	úhradu	kolejného	za	září	a	říjen.
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Placení koleJí

Splatnost	kolejného	pro	jednotlivé	měsíce	nalezneš	v	Metodickém	pokynu	kvestora	k	výběru	poplatků	za	
ubytování	v	příslušném	akademickém	roce	na	www.skm.upol.cz.	

Bankovní spojení k uhrazení ubytování

Číslo účtu:	 19-1146360257/0100
Variabilní symbol:	 RODNÉ	ČÍSLO	BEZ	LOMÍTKA	(10	znaků)	

ZAHRANIČNÍ	STUDENTI	–	RODNÝ	KÓD	(bez	písmen)	
celý	rodný	kód	napiš	do	zprávy	pro	příjemce

Údaje pro platbu ze zahraničí

IBAN: 	 CZ4401000000191146360257
SWIFT: 	 KOMBCZPPXXX
Adresa pobočky:	 Komerční	banka	a.s.,	

pobočka	Olomouc	Czech	Republic
Třída	Svobody	14	
772	00	Olomouc

Vhodné způsoby platby kolejného

• Inkaso	 –	doporučený	 způsob	platby.	Doporučujeme	povolení	 k	 inkasu	nastavit	 ve	 výši	 dvou	měsíč-
ních	kolejných.	Pokud	takto	chceš	platit,	musíš	si	v	bance	nebo	elektronickém	bankovnictví	nastavit
povolení	k	inkasu	pro	účet	SKM	UP	a	po	jeho	povolení	odevzdat	potvrzení	o	zřízení	inkasa	v	kanceláři
referentky	tvé	koleje.	Příkazy	pro	úhradu	jsou	odesílány	do	banky	v	rozmezí	10.	–	15.	dne	v	měsíci	na
měsíc	následující.

• Jednorázový příkaz	–	jednotlivé	platby	si	zašleš	na	účet	SKM	UP.	Nezapomeň	vždy	uvést	své	rodné	číslo
jako	variabilní	symbol.

• Hotově	 –	 lze	 hradit	 na	 většině	 recepcí,	 v	 době	 k	 tomu	 určené	 s	 výjimkou	 koleje	 Chválkovice
a	 Evžena	 Rošického.	 Platba	 je	 zpoplatněna	 manipulačním	 poplatkem.	 Výjimkou	 je	 první	 platba
při	nástupu	k	ubytování.

• Kartou	–	platit	kartou	 lze	na	recepcích	kolejí,	kde	to	umožňuje	technické	řešení,	 jsou	to:	koleje	Ge-
nerála	Svobody,	Bedřicha	Václavka,	Neředín	II.	Platba	je	vždy	zpoplatněna	manipulačním	poplatkem.
Přijímáme	karty	(MasterCard,	MasterCard	Electronic,	Maestro,	Visa,	Visa	Electron,	American	Express).

• Trvalý příkaz	–	není	vhodný	k	platbě	kolejného.	Částka	za	úhradu	je	v	každém	měsíci	různá	(podle	po-
čtu	dnů	v	měsíci).

Služby poskytované na všech kolejích v Olomouci

• V	ceně	ubytování	je	zahrnuto	připojení	k	internetu	o	rychlosti	100	Mb/s.
• V	ceně	ubytování	je	zahrnuta	výměna	ložního	prádla	1x	za	14	dnů.
• V	ceně	ubytování	je	zahrnut	poplatek	za	odvoz	komunálního	odpadu.
• Na	recepci	všech	kolejí	je	možnost	zdarma	si	zapůjčit	žehličku,	žehlicí	prkno,	vysavač	a		úklidové

pomůcky.
• Na	každé	koleji	jsou	k	dispozici	pračky,	můžeš	si	za	poplatek	vyprat,	a	sušárny	prádla.
• Možnost	zapůjčit	si	sportovní	potřeby	na	recepci	kolejí.
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vyber si koleJ, dle svých Preferencí

areál koleJí enveloPa

V	areálu	najdeš	pět	kolejí	Generála Svobody,	J. L. Fischera,	Bedřicha Václavka, Šmeralova,	17. listopadu 
a	hlavní	Menzu	s	výdejnami	17.	listopadu	a	Šmeralova.	Nejblíže	to	máš	na	Přírodovědeckou	a	Právnickou	
fakultu.	Během	5-10	minut	dojdeš	na	Pedagogickou,	Filozofickou	a	Cyrilometodějskou	teologickou	fakultu.	
Do	centra	se	pěšky	dostaneš	za	15	minut	nebo	za	5	minut	MHD.	Na	hlavním	nádraží	je	to	10	minut	pěšky	
nebo	4	minuty	MHD.	V	areálu	je	možnost	parkování	osobních	automobilů.	Jsou	tu	také	dvě	sportovní	hřiš-
tě.	Antukové	oplocené	hřiště	je	umístěno	u	koleje	Generála Svobody	(sportovní	potřeby	k	zapůjčení	na	její	
recepci).	Volně	přístupné	hřiště	je	umístěno	mezi	kolejí	Bedřicha Václavka	a	kolejí	Šmeralova	(sportovní	
potřeby	k	zapůjčení	na	recepci	koleje	Bedřicha Václavka).

Jsi multikulturní člověk a chodíš se rád bavit?

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	Generála Svobody.	Nabízí	
ti	ubytování	ve	dvoulůžkových	pokojích	se	společ-
ným	 sociálním	 zařízením	 a	 	 třílůžkových	 pokojích	
v	buňkovém	systému.	V	pokojích	 je	Wi-Fi	a	kabe-
lové	připojení	k	internetu.	Buňka	se	dvěma	pokoji	
má	společné	sociální	zařízení	a	společnou	chodbič-
ku,	která	je	vybavena	lednicí,	rychlovarnou	konvicí	
a	 	 vnitřní	 telefonní	 linkou.	Na	patře	 je	 k	dispozici	
společná	 kuchyňka,	 vybavená	 dvouplotýnkovou	
sklokeramickou	deskou,	 varnou	konvicí,	mikrovln-
kou	a	troubou.	Na	koleji	máš	možnost	navštěvovat	
studovny,	 televizní	 místnosti,	 posilovnu,	 kolárnu	
a	hudební	místnost	s	klavírem.	Na	recepci	je	umís-
těn	bufet	s	drobným	občerstvením.	Vedle	koleje	je	
situováno	 oplocené	 antukové	 hřiště,	 které	 slouží	
studentům	ubytovaným	na	kolejích.  
Součástí kolejní budovy je studentský klub.

• jedno	místo	ve	třílůžkovém	pokoji
86 Kč osoba/den.

• jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji	se	společ-
ným	sociálním	zařízením	86 Kč osoba/den.

Zajdeš si po škole rád zahrát ping-pong a na pivo?

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	J. L. Fischera.	Nabízí	ti	uby-
tování	 v	 buňkovém	 systému,	 ve	 dvou	 a	 třílůžko-
vých	pokojích,	 vybavených	 kabelovým	připojením	
k	 internetu.	 Buňka	 se	dvěma	pokoji	má	 společné	
sociální	 zařízení	 a	 chodbičku,	 vybavenou	 lednicí,	
rychlovarnou	konvicí	a		vnitřní	telefonní	linkou.	Na	
patře	je	k	dispozici	společná	kuchyňka,	kde	je	umís-
těna	mikrovlnka,	varná	konvice,	trouba	a	dvouplo-
týnková	 sklokeramická	 deska.	 Na	 koleji	 najdeš	
studovny,	televizní	místnosti	a	v	prostoru	recepce	
bufet	 s	drobným	občerstvením.	Několik	pokojů	 je	
přizpůsobených	pro	bezbariérové	ubytování.		
Součástí kolejní budovy je zdravotní středisko 
a restaurace.

• jedno	místo	ve	třílůžkovém	pokoji
86 Kč osoba/den.

• jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji
92 Kč osoba/den.
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Chceš se cítit „jako na studentském bytě“,  
potřebuješ k životu sport a rád griluješ? 

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	Bedřicha Václavka.	Nabízí	
ti	ubytování	ve	dvoulůžkových	a	třílůžkových	poko-
jích	v	buňkovém	systému,	vybavených	kabelovým	
připojením	k	 internetu.	Buňka	se	třemi	pokoji	má	
společné	 sociální	 zařízení	 a	 společnou	 chodbičku,	
najdeš	zde	i	vnitřní	telefonní	linku,	lednici	a	rychlo-
varnou	konvici.	Na		patře	jsou	čtyři	buňky,	pro	které	
je	k	dispozici	společná	kuchyňka,	vybavená	čtyřplo-
týnkovou	 sklokeramickou	 deskou,	 varnou	 konvicí	
a	 mikrovlnkou.	 Tři	 pokoje	 jsou	 přizpůsobené	 pro	
bezbariérové	ubytování.	Na	koleji	najdeš	i	studov-
nu,	dvě	televizní	místnosti,	kolárnu	a	v	prostoru	re-
cepce	bufet	s	drobným	občerstvením.	Ve	venkov-
ním	prostoru	koleje	je	umístěn	gril	k	bezplatnému	
využití	pro	studenty	ubytované	na	kolejích.
Na koleji je umístěna tělocvična, ve které ti AKA-
DEMIK sport centrum nabízí nepřeberné množství 
sportovních aktivit jako například: jóga, powerjo-
ga, salsa, africké tance, tai-či… 

•	 jedno	místo	ve	třílůžkovém	pokoji		 	
86 Kč osoba/den.

•	 jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji		
92 Kč osoba/den.

Chceš bydlet velmi levně a chodit v papučích do 
Menzy?

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	Šmeralova.	Nabízí	ti	uby-
tování	ve	dvoulůžkových	a	čtyřlůžkových	pokojích	
se	společným	sociálním	zařízením	na	chodbě.	Po-
koje	jsou	vybaveny	kabelovým	připojením	k	inter-
netu,	 lednicí	a	vnitřní	 telefonní	 linkou.	K	dispozici	
jsou	společné	kuchyňky,	jsou	umístěné	na	každém	
patře.	Najdeš	zde	varnou	konvici,	dvouplotýnkový	
vařič,	 sklokeramický	 vařič	 a	mikrovlnku.	 Na	 koleji	
můžeš	využit	studovnu,	televizní	místnost	a	kolár-
nu.	Na	recepci	je	umístěn	bufet	s	drobným	občer-
stvením.	 Před	 kolejí	 je	 sportovní	 hřiště	 (sportov-
ní	 potřeby	 k	 zapůjčení	 zdarma	 na	 recepci	 koleje	
Bedřicha	Václavka)
Kolej je přímo propojena s Menzou, takže na oběd 
nebo večeři si klidně můžeš dojít v papučích.

•	 jedno	místo	ve	čtyřlůžkovém	pokoji			
68 Kč osoba/den.

•	 jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji		
86 Kč osoba/den.



Koleje a menzy

Chceš bydlet levně, chodit do Menzy v papučích 
a mít to nejblíž na Pedagogickou fakultu?

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	17. listopadu.	Nabízí	ti	uby-
tování	 ve	dvou	 a	 třílůžkových	pokojích	 se	 společ-
ným	 sociálním	 zařízením	 na	 chodbě.	 Pokoje	 jsou	
vybaveny	kabelovým	připojením	k	internetu,	vnitř-
ní	telefonní	linkou,	a	lednicí.	Na	každém	patře	jsou	
umístěny	společné	kuchyňky,	které	 jsou	vybaveny	
mikrovlnkou,	dvouplotýnkovým	vařičem	a		varnou	
konvici.	Na	koleji	je	pro	Tebe	k	dispozici	studovna,	
televizní	místnost	 a	 kolárna.	 Pokud	 hraješ	 na	 hu-
dební	nástroj,	nabízí	ti	tato	kolej	dvě	hudební	míst-
nosti,	kde	můžeš	rozvíjet	svůj	talent.	Obě	jsou	vy-
bavené	klavírem
Kolej je přímo propojena s Menzou, takže na oběd 
nebo večeři si klidně můžeš dojít v papučích.

•	 jedno	místo	ve	třílůžkovém	pokoji		 	
79 Kč osoba/den.

•	 jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji		
86 Kč osoba/den.

koleJ chválkovice

Potřebuješ větší soukromí a klid na učení?

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	Chválkovice	s	prostornými	
dvoulůžkovými	pokoji	 v	buňkovém	systému	vyba-
venými	 kabelovým	 připojením	 k	 internetu.	 Buň-
ka	 se	dvěma	pokoji	má	 společné	 sociální	 zařízení	
a	 	 chodbu,	 k	 dispozici	 je	 vnitřní	 telefonní	 linka	 a		
lednice.	Na	každém	podlaží	je	umístěna	kuchyňka,	
vybavená	dvouplotýnkovým	vařičem,	mikrovlnkou,	
mrazničkou	a		varnou	konvicí.	Na	koleji	najdeš	také	
studovnu	a	televizní	místnost.	Pro	sportovce	je	při-
pravena	posilovna	a	místnost	s	ping-pongem.	Před	
kolejí	 je	venkovní	gril	a	hřiště	na	basketbal,	volej-
bal,	nohejbal.
Panuje zde vstřícné, klidné a domácí prostředí. 
Z nádraží pojedeš pouze dvě zastávky a za 10 mi-
nut budeš na koleji. Přímo z centra města se na ko-
lej dostaneš MHD za 20 minut. Autobus sem přes 
den jezdí každých 10 minut.
Po cyklostezce můžeš dojet až na Svatý Kopeček 
a do ZOO. 

•	 jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji		
92 Kč osoba/den.



Koleje a menzy

AreáL KOLeJí NeředíN 

V	areálu	najdeš	čtyři	koleje Neředín I.,	Neředín II.,	Neředín III.,	Neředín IV.,	Menzu	Neředín	,Fakultu	Tě-
lesné	kultury	a	nové	aplikační	BALUO	centrum.		V	areálu	kolejí	Neředín	je	sportovní	hřiště	na	basketball	a	
možnost	parkování	osobních	automobilů.	Během1	10	minut	odsud	dojedeš	MHD	na	Lékařskou	fakultu	a	
fakultu	Zdravotních	věd.	Do	centra	se	pešky	dostaneš	za	40	minut	a	za	10	minut	MHD.	Na	hlavní	nádraží	
je	to	15	-	20	minut	MHD	(přímá	linka	tramvaje).	V	blízkosti	areálu	kolejí	je	velké	nákupní	centrum	Globus,	
pěšky	tam	dojdeš	asi	za	10	minut.
Na	recepci	umístěné	na	koleji	Neředín	II.	je	bufet	s	drobným	občerstvením	a	je	zde	také	možnost	pro	ubyto-
vané	studenty	si	zdarma	zapůjčit	žehličku,	žehlicí	prkno	a	vysavač.	Všechny	buňky	jsou	vybaveny	úklidovými	
pomůckami.

Potřebuješ klid na učení?

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	Neředín I.	Je	to	menší	čtyř-
patrová	kolej	a	nabízí	ti	ubytování	ve	třílůžkových	
pokojích	 v	 buňkovém	 systému.	 Pokoje	 jsou	 vyba-
veny	rychlovarnou	konvicí	a	kabelovým	připojením	
k	 internetu.	 Buňka	 se	dvěma	pokoji	má	 společné	
sociální	zařízení	a	chodbičku,	v	ní	je	umístěna	led-
nice,	a	vnitřní	telefonní	linka.	Na	patře	je	umístěna	
společná	kuchyňka,	kde	najdeš	mikrovlnku,	myčku	
na	nádobí,	 dvouplotýnkovou	 sklokeramickou	des-
ku,	troubu,	a	také	pračku.	Všechny	buňky	jsou	vy-
baveny	úklidovými	pomůckami.
Na koleji je pro Tebe k dispozici kolárna, prádelna, 
sušárna a společenská místnost. 

•	 jedno	místo	ve	třílůžkovém	pokoji		 	
86 Kč osoba/den.

•	 jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji		
92 Kč osoba/den.

Chceš se zadarmo zdokonalit v cizích jazycích 
a poznat studenty z různých koutů světa?

Pak	 je	 tu	pro	Tebe	kolej	Neředín II.	Nabízí	ti	uby-
tování	v	jednolůžkových	a	dvoulůžkových	pokojích	
v	 buňkovém	 systému.	 Pokoj	 je	 vybaven	 lednicí,	
kabelovým	připojením	k	internetu	a		přípojkou	na	
televizi.	Buňka	se	čtyřmi	nebo	pěti	pokoji	má	dvě	
společná	 sociální	 zařízení	 a	 chodbičku	 s	 kuchyň-
skou	 linkou,	 kde	najdeš	mikrovlnku,	 rychlovarnou	
konvici,	 dvouplotýnkovou	 sklokeramickou	 desku	
a	vnitřní	telefonní	linku.	Všechny	buňky	jsou	vyba-
veny	úklidovými	pomůckami.	Na	koleji	je	v	suteré-
nu	 některých	 vchodů	 umístěna	 kolárna,	 prádelna	
a	sušárna.	Na	koleji	je	hudební	místnost	vybavená	
klavírem,	sportovní	místnost	s	pingpongovým	sto-
lem	a	posilovna.	V	přízemí	koleje	 jsou	pokoje	při-
způsobené	pro	bezbariérové	ubytování.
V budově koleje je umístěna recepce a vestibul 
s televizí pro celý areál Neředín.
 
•	 jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji		

92 Kč osoba/den.
•	 jednolůžkový	pokoj	114 Kč osoba/den.



Koleje a menzy

Chceš si zkusit společné bydlení s partnerkou 
nebo partnerem?

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	Neředín III.	Nabízí	ti	uby-
tování	v	jednolůžkových	a	dvoulůžkových	pokojích	
v	 buňkovém	 systému.	 Pokoj	 je	 vybaven	 lednicí,	
kabelovým	připojením	k	internetu,	a	přípojkou	na	
televizi.	Buňka	se	čtyřmi	nebo	pěti	pokoji	má	dvě	
společná	sociální	zařízení	a	chodbičku,	ve	které	je	
umístěna	kuchyňská	linka	a	vnitřní	telefonní	linka.	
Zde	naleznete	i	mikrovlnnou	troubu,	rychlovarnou	
konvici	 a	 dvouplotýnkový	 vařič.	 Všechny	 buňky	
jsou	vybaveny	úklidovými	pomůckami.	V	suterénu	
je	umístěna	kolárna,	prádelna,	sušárna	a	sportovní	
místnost	s	pingpongovým	stolem.	V	budově	koleje	
je	umístěn	sklad	prádla	pro	celý	areál	Neředín.	

•	 jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji		
92 Kč osoba/den.

•	 jednolůžkový	pokoj	114 Kč osoba/den.

KOLeJ eVŽeNA rOŠICKéHO

Jsi sportovec tělem i duší a chceš to mít kousek do 
centra města i do přírody?

Pak	je	tu	pro	Tebe	kolej	evžena rošického.	Nabízí	
ti	ubytování	ve	dvou	a	třílůžkových	pokojích	v	buň-
kovém	 systému	 vybavených	 lednicí	 a	 kabelovým	
připojením	 k	 internetu.	 Buňka	 se	 dvěma	 pokoji	
má	společné	sociální	 zařízení	a	chodbičku	s	vnitř-
ní	telefonní	 linkou.	Na	patře	 je	k	dispozici	společ-
ná	kuchyňka,	najdeš	v	ní	elektrický	sporák,	varnou	
konvici	a	mikrovlnku.	Všechny	buňky	jsou	vybaveny	
úklidovými	pomůckami.	Na	koleji	je	sportovní	míst-
nost	 s	 pingpongovým	 stolem,	 dvě	 televizní	 míst-
nosti,	dvě	kolárny,	prádelna	a	sušárna.	
V areálu koleje je hřiště na plážový volejbal (spor-
tovní potřeby k zapůjčení na recepci), vedle je 
sportovní hala UP, ve které se nachází AKADE-
MIK FITNESS UP s posilovnou, saunou s bazénkem 
a soláriem. Nedaleko je Loděnice a Mlýnský po-
tok, podél něj dojedeš po in-line stezce na Hejčín-
ské louky nebo až na přírodní koupaliště Poděbra-
dy. Do  centra města se z koleje dostaneš pěšky za 
10 minut nebo  MHD za 5 minut. V blízkosti koleje 
je obchod LIDL. 

•	 jedno	místo	ve	třílůžkovém	pokoji		 	
86 Kč osoba/den.

•	 jedno	místo	ve	dvoulůžkovém	pokoji		
92 Kč osoba/den.


