
Zápis ze zasedání KR dne 24. 3. 2017

Místo konání: místnost KR
Zapsal: Viktor Němeček
Přítomni: Jan Gocník (JG), Matej Lieskovský (ML), Viktor Němeček (VN)
Hosté: Ondřej Mička (OM), Jana Provazníková (JP), Michal Holub (MH), Marie Pětová (MP)
Omluveni: Vladan Glončák, Jan Musílek
Zasedání bylo zahájeno v 9:00.

Schválení programu

KR se jednomyslně shodla na následujícím programu:

1. Troubárna
2. Klavír
3. Rušení nočního klidu
4. Lavičky
5. Stavba budovy FHS
6. Výtahy na budově A
7. Různé

1 Troubárna

JP a MH nalezli místnost, kde by bylo možné zřídit troubárnu, konkrétně již léta nefunkční zaměst-
naneckou kuchyni. Ta se nachází proti vchodu do prádelny. V současné době se v ní nachází pouze
rozvod internetu, místnost je z většiny nevyužitá. V místnosti již je vývod teplé a studené vody,
odpadu i vzduchotechniky, tedy zařídit odvětrávání by neměl být problém. KR návrh projedná,
předběžně na něm ale nevidí nic špatného.

2 Klavír

Nástroj v klavírní místnosti je po 5 měsících od posledního naladění opět rozladěný. Padl návrh, zda
by nemohla být místo současného klavíru zakoupena kvalitní clavinova (digitální piano). Výhody
clavinovy jsou, že by ji nebylo potřeba ladit a také by do ní šly připojit sluchátka, tedy by klavírní
místnost mohla mít neomezenou provozní dobu. JP návrh promyslí, mezitím žádá o zaslání konkrétní
nabídky. Poukazuje ale na omezený rozpočet pro tento rok.

3 Rušení nočního klidu

Buňka A1301/2 pravidelně ruší noční klid. Stížnosti na ně pravidelně přicházejí ze všech buněk v
nejbližším okolí, vrátným budovy A je tato buňka notoricky známa. JP bude stížnosti řešit.

4 Lavičky

KR se od údržbářů dozvěděla, že jim stále ještě překáží v dílně složená lavička a neví, kam má být
umístěna. KR však místo pro lavičku určila již před několika měsíci. JP odpovídá, že údržbářům bylo
mezitím vše sděleno a lavičku v nejbližší době umístí.
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5 Stavba budovy FHS

KR přivítala na svém zasedání děkanku Fakulty humanitních studií, Ing. arch. Mgr. Marii Pětovou,
Ph.D., která slíbila zodpovědět dotazy KR ohledně plánované stavby budovy FHS na místě současné
budovy C.

Co se týče harmonogramu stavby, poslední věc, která ještě není vyřešená, je výběr technického
dozoru investora. Stavba bude zahájena v horizontu týdnů, ukončení je reálné v první polovině
roku 2019, o letních prázdninách tohoto roku může probíhat nastěhování. Případné zdržení může
být způsobeno nalezením neočekávaného statického problému. V projektu je časová rezerva, protože
kvůli kolejím nemůžou práce probíhat až do pozdních hodin. Nejhlučnější ze všeho budou úvodní
bourací práce. Na otázku, zda budou práce přerušovány během zkouškových období, nedostala KR
jasnou odpověď. Problémem budovy je, že ve většině plochy je těžké dosáhnout denního osvětlení,
proto bude podstatná část budovy tvořená atriem prostupujícím přes obě patra ukončeným skleněnou
střechou.

Během stavby bude zbourána hudební zkušebna a vedle stojící sklad. Dále bude nějakou dobu
omezen nebo možná pozastaven provoz menzy vzhledem k tomu, že jedna její stěna přímo sousedí
s budoucí velkou přednáškovou místností. Provoz ostatních zájmových místností v blízkosti budovy
C (posilovna, klavírní místnost) nebude narušena. V suterénu vznikne větší místnost, do které by se
hodilo umístit něco, z čeho budou profitovat jak studenti FHS, tak ubytovaní.

V plánu je požádat město o dostavbu kusu silnice před kolejí spojující Pátkovu a Povltavskou, ta
by umožnila provést přímo před kolejí linku MHD. Studie už je na magistrátu vypracovaná, ten se
k této stavbě staví kladně. Bez ní nebude pravděpodobně možné novou budovu zkolaudovat. Nová
linka by pravděpodobně začínala na Holešovicích, přejela most Barikádníků, následně zastavila u
Trojského komplexu MFF, podruhé u nové zastávky přímo pod kolejí a potom se po Trojském mostě
vrátila na Holešovice.

Příchod k budově A směrem od Pelc-Tyrolky bude zbourán, protože se předpokládá, že hlavní
přístup ke koleji bude z jihu od nově vybudované autobusové zastávky. Vzhledem k plánovaným
změnám je jihovýchodní roh kolejí již nyní spočítán víceméně do posledního centimetru (silnice,
kterou by projel autobus, se mezi nájezd na magistrálu a kolej vejde jen tak tak), proto v tomto
směru nejsou možné změny.

Budou zbourány schody na severozápadním okraji prostranství kolejí (které jsou již nyní v ha-
varijním stavu), místo nich bude postavena rampa, kterou budou moci využívat i vozíčkáři, ač bude
určena primárně pro pěší. Ta se potáhne napříč současným basketbalovým hřištěm, bude končit až na
úrovni vchodu do budovy B. Výhodou bude, že díky ní budou moct mít některé místnosti v suterénu
normální okna.

Hřiště, které vznikne na východ od kolejí, bude specializované na volejbal, malý fotbal a bas-
ketbal. Vedle něj bude kruhový amfiteátr se stromy, kde budou i vývody elektřiny kvůli osvětlení.
Ubytovaní tam budou moci pořádat grilovačky a podobné akce. Mezi amfiteátrem a plochou koleje
je momentálně v projektu pergola, nejspíše s zatravněnou střechou. Ta je ale ještě spíše ve stádiu
návrhu a pokud by byl nějaký zajímavější návrh, co tam umístit, tak je mu projekt otevřen.

V nejnižším (momentálně čistě technickém) suterénu budou parkovací stání pro fakultu, v závis-
losti na jejich vytížení mohou být časem nabídnuty některé z nich ubytovaným.

Kontejnery na odpad budou odsunuty k závoře a budou nejspíš částečně zapuštěny do země. Bude
zredukován počet, ale kapacita zůstane přinejmenším zachována.

Bohužel budou muset být kvůli stavbě odstraněny velmi čerstvě zasazené stromy v místě budou-
cího hřiště. Zvažuje se možnost je místo toho přesadit, ale zatím není jasné kam, vzhledem k tomu,
že žádná jiná oblast v nejbližším okolí nespadá pod UK, a na městském či státním pozemku by je
pravděpodobně též čekalo v nejbližších letech pokácení. Odbornice na dendrologii říká, že se stejně
nejedná o stromy vhodné na to, kde a jak hustě jsou zasazeny, neboť se jedná o velké, alejové stromy.
MP vyjádřila lítost, že jejich výsadbu nikdo s vedením FHS nediskutoval.
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6 Výtahy na budově A

Na budově A v horizontu měsíce proběhne oprava evakuačního výtahu. Při té příležitosti bude
opraven i velký výtah, aby nehlásil plné zatížení už ve dvou lidech a neblikaly v něm stroboskopicky
světla.

7 Různé

1. KR se shodla s JP, že by nadále měly být na vrátnici klíče od koláren. Důvodem je nedávný
incident, kdy v jedné kolárně začala v pozdních večerních hodinách ucházet voda z topení, a
nebýt toho, že zrovna v tu dobu přišel jeden uživatel kolárny uložit své kolo, musel by vrátný
vylomit dveře. JP žádá při té příležitosti KR, aby zjistila, zda jsou v poštovně k dispozici
aktuální klíče od koláren.

2. JP oznámila KR, že téměř všechno poškozené vybavení posilovny bylo opraveno, jedna poslední
oprava proběhne v nejbližších dnech. Jedna z proběhlých oprav byla uznána jako záruční.

3. KR oznámila JP, že bude žádat údržbáře o opravu propadajícího se gauče ve velké klubovně.
JP při té příležitosti žádá KR, aby se snažila v situacích, kdy to bude z časového důvodu
možné, nechávat žádosti o zapůjčení velké klubovny schvalovat ji, nebo jí alespoň zasílala o
každé žádosti e-mail. Důvodem je zcizení dvou kusů nábytku z velké klubovny v uplynulém
měsíci.

Zasedání bylo přerušeno v 9:28, obnoveno v 10:00 a ukončeno v 11:00.
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