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Užitečné informace 
Adresa: 

Vysokoškolské koleje J. Opletala  
Kranichova 8/1433  
Ostrava 710 00 

Telefon: +420 596 245 578  
E-mail: Dana.Mamicova@osu.cz  
Web:    www.osu.cz -koleje a menzy,  www.sus.osu.cz/koleje 
Vedoucí provozu kolejí: Dana Mamicová 
Úřední hodiny:  

Pondělí  8:00-10:00,  12:30-13:30 
Úterý   zavřeno 

 Středa, čtvrtek  8:00-10:00 a 12:30-13:30 
 Pátek   8:00-10:00 
 
Vedoucí útvaru ubytování: Ing. Dagmar Navrátilová  
Kontakt - telefon: 597 091 029 
E-mail: dagmar.navratilova@osu.cz 
 
 

1. Ceny, poplatky 
Ubytování má tři formy: 

• Ubytovací smlouva – ubytování na celou délku studia včetně 
prázdnin 

• Ubytovací dekret – ubytování na jeden akademický rok 
• Krátkodobé ubytování – ubytování maximálně na 3 noci 

(neplatí se kauce)  
 

Typ ubytování 

Cena ubytování za 
lůžko (Kč) 

Měsíční Denní 
taxa 

4 lůžkový pokoj 1650 55 
3 lůžkový pokoj 1750 59 
2 lůžkový pokoj 1910 64 
1 lůžkový pokoj 2190 73 
Krátkodobé (max. 3 
noci) 

- 116 

 
Krátkodobé ubytování se platí hotově na vrátnici kolejí. 
 Platba probíhá bezhotovostně trvalým příkazem k inkasu. Zvláštní 
položku tvoří kauce, což je jednorázový poplatek (3 000Kč) z kterého se 
strhávají sankce za zničené věci nebo se odečítají částky neplatičům. 
Vzorným ubytovaným je částka při ukončení ubytování navrácena a nebo 
převedena na další ubytovací rok. 

č.účtu pro zřízení inkasní platby kolejného: 17730683/0300, 
č.účtu pro platbu kauce: 17730683/0300,  



variabilní symbol: 859933, 
specifický symbol: číslo určené pro platby - naleznete na portálu po 
přihlášení (Moje stránka –> Personální informace) 
 

Ceník za povolené elektrické spotřebiče: 
 

Druh spotřebiče  Poplatek za měsíc v 
Kč/ks 

Televize  40,-  
Rádio  30,-  
Magnetofon  30,-  
Hudební věž  30,-  
Počítač s příslušenstvím  bez poplatku  
Kulma  bez poplatku  
Holící strojek  bez poplatku  

 
Ceník škod naleznete na 
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=43&id=4110. 
Více informací:  

• portál OU –> Dokumenty –> Ostravská univerzita –>Řídící normy   
 
• www.osu.cz  (dále jen OU) –> Součásti OU –> Koleje a menzy –> 

Informace o cenách 
 
 

2. Budova 
  Vstupní prostranství je vybaveno vrátnicí, kde naleznete paní vrátnou 
24hod/den (mimo doby obchůzky po budově, záchrany nešťastlivců co si 
zabouchli klíče, zklidňování hlasitých „nočních ptáků“ na chodbách, 
menších odskoků z důvodů biologických potřeb atd.). Třípatrová budova 
vlastní suterén, přízemí, 1. a 2.patro. Je dělena na pravé (značí se A) a 
levé křídlo (B).  
Blok A, co kde hledat: 

• Suterén – ping-pongový stůl, klavíry, posilovna, pračka, šňůry na 
sušení prádla 

• Přízemí – pokoje (především kluci – proč? Zkuste zapřemýšlet a 
svoje tipy posílejte na: kor@albert.osu.cz do 13.10.2009 - nejlepší 
bude odměněn!) 

• 1.patro – pokoje, studovna 
• 2.patro – pokoje, společenská místnost s TV 

Mezi bloky A a B = blok C: 
• Přízemí – vrátnice, bufet, kancelář bufetu Hladnov, jídelna, kolárna 

– provizorní, informační nástěnky, stará hala – uzavřená, automat 
na nápoje, telefon, automat 

• 1.patro – kancelář Ing. Navrátilové (vedení kolejí) kancelář pí. 
Mamicové (provoz kolejí), SUS kancelář (Stavovská unie studentů) 



Blok B: 
• Suterén – prádelna – pro výměnu ložního prádla, šňůry na sušení 

prádla, pračka, prostranství pro chod budovy – ubytovaným vstup 
neumožněn 

• Přízemí – pokoje (především kluci – proč? Zkuste zapřemýšlet a 
svoje tipy posílejte na: kor@albert.osu.cz do 13.10.2009 - nejlepší 
bude odměněn!) 

• 1.patro – pokoje, počítačová místnost 
• 2.patro – pokoje, společenská místnost s TV 

  Každé patro dělí schodiště na pravou a levou část. Každá pravá a levá 
část patra má, mimo pokojů pro cca 30 lidí, kuchyňku, WC a koupelnu. 
Pro pohodlnější pohyb mezi poschodími je k dispozici výtah na obou 
křídlech budovy. 
  Chodbu ukončuje mini-balkónek. Budovu obléhá neoplocená zahrada, 
která zatím nemá specifické využití. Při vydařeném počasí, zde jednotlivci 
uléhají do trávy. Vlevo od vchodu se nalézá parkoviště a kontejnery na 
třídění odpadu. 
 
 

3. Pokoje 
  Pokoje jsou nejčastěji 2 až 3-lůžkové se společným sociálním zařízením 
na chodbách. Speciální položku tvoří pokoje s vlastním WC, koupelnou a 
nadstandardním příplatkem (510 Kč/noc) jde o tzv. hostovské pokoje. 
Podlaha je pokryta linoleem, na linu je odpadkový koš, který vynáší 
uklizečky každý všední den v dopoledních hodinách. Nábytek je 
z dřevotřísky a na bílé zdi visí zrcadlo. Místnost osvětluje v noci zářivka ze 
stropu a ve dne okno se záclonkou a závěsem (který si můžete 
nainstalovat po příchodu). 
 Na jednu osobu připadá: 

• jedno lůžko s úložným prostorem (s dekou + peřinou + polštářem + 
povlečením),  

• stůl (někdy s a někdy bez šuplíků),  
• židle,  
• háček na věšáku (u šťastlivců i více háčků),  
• skříň(regál 1, šatní oddíl – ramínka nejsou součástí vybavení, regál 

2, regál 3),  
• noční lampička  
• a polička. 

Pro sešlápnuté prázdné plastové lahve je na chodbách připraven speciální 
koš. 
  
 
Sociální zařízení 

4. Kuchyňka 
  Nachází se cca uprostřed chodby. Pro každý pokoj je zde malá lednice s 
piďimrazáčkem, kterou doporučuji zajistit visacím zámkem proti 
mlsounům (spolehlivé jen proti jedlíkům, kteří s Vámi nebydlí). Dále je 



zde k dispozici skřínka na nádobí, potraviny, mycí prostředky a nebo něco 
jiného, co se Vám ne/hodí. Tuto skříňku můžete využívat po vyzvednutí 
klíčku (1 klíček/pokoj) v kanceláři kolejí. 
  V kuchyňské lince je zabudován elektrický vařič se čtyřmi ploténkami a 
nerezový dřez. Nechybí tu ani výlevka pro méně chutné pokrmy, zbytky 
větších rozměrů a nebo zkažené potraviny (banán v barvě klobásy raději 
vhoďte do vedle stojícího koše). 
Doporučení/Potřeby: 

o Visací zámek – výhodou je stejný počet klíčku jako spolubydlících 
o Saponát, houbička na nádobí 
o Hrneček, příbor, talíř, otvírák (ať na konzervy nebo zátky od vína), 

nůž, hrnec = nejpotřebnější věci 
o Cukr, sůl, koření, čaj, káva – to se neztratí 

 
 

5. WC 
  Záchody naleznete přibližně ve středu chodby – vedle kuchyňky. 
Z chodby mají společné dveře jako sprchy, ale nebojte nic. Za těmito 
dveřmi jsou další dveře, za kterými si můžete vybrat ze čtyř různých 
uzamykatelných dveří (záchodů). Pokud umíte do pěti počítat, zjistíte, že 
Vám lžu. Ano, jsou tam ještě jedny dveře. Ty ale zřejmě neotevřete - mají 
je uzamknuté a vyhrazené uklízečky na čistící prostředky (bůhví na co ☺). 
Potřeby: 

o Toaletní papír 
o Mýdlo a ručník (pro čistotnější) 

 
 

6. Sprchy 
  Zatoužíte-li po očistě, hledejte dveře s nápisem „ženy“  nebo „muži“ 
uprostřed chodby. Pokud se Vám to podaří, máte k dispozici osm 
umyvadel se zrcadly s neustále doplňovanými zásobníky na tekuté mýdlo 
a tři sprchové kouty. Sprcha v prvním a druhém patře má hlavici se třemi 
nastavitelnými módy proudu, v přízemí je upevněna na zdi (prozatím). 
Nemá kohoutky ani páku, ale zázračný dávkovač (třísměrné kolečko). 
Teplotu nastavíte otočením pravo-levo. Vodu spustíte stisknutím. Proud 
vody se zastaví sám po časovém intervalu – čím více čudlík zmáčknete, 
tím déle voda poteče (chce to jen cvik, žádám o přiměřené stisknutí, zdi 
nevydrží všechno). Regulace tlaku vody není možná. 
  Teplá voda je z bojlerů (neplést s drůbeží – brojleři), tudíž je omezené 
množství – pokud nejste otužilci, neoplácí se moc zahálet. Mě se za rok 
pobytu týkal problém s teplou vodou cca 2-4x a to v popůlnočních 
hodinách. 
  Jednotlivé sprchy jsou odděleny zdí a přední část je překryta závěsem. 
Vanu nehledejte ☺. 
Potřeby: 

o Mýdlo, ručník, kartáček, pasta, šampón (v případě vlasové pokrývky 
hlavy) … 



o Pro citlivější doporučuji žabky (boty do sprchy) a jedince s kožním 
onemocněním o ně žádám – ať se nesejdeme na kožním ☺. 

 
 
Komponenty 

7. Bufet 
Otvírací doba: Po-Čt 10:00 – 14:00 a 15:00 - 18:00 
   Pá  6:30 - 14:00 
Potřeby: Peníze, znalost otvírací doby 
 Naleznete zde čerstvé pečivo, sladkosti, jogurty, krájený salám, bagety, 
nápoje i chlazené atd. Také zde dělají snídaně a svačiny: 
Menu: 
Hemenex       16 Kč 
Míchané vejce na cibulce   12 Kč 
Míchané vejce se salámem   16 Kč 
Kuřecí řízek + obloha    25 Kč 
Langoš (kečup, tatarka, česnek, sýr) 25 Kč 
Smaženka      12 Kč 
Čaj         4 Kč 
Káva         5 Kč 
  V čase 12:00-17:30 si zde můžete vyzvednout oběd, který jste si 
minimálně den předem u paní prodavačky objednali z pěti jídel za 
kalkulovanou cenu (ISIC zde neberou). 
 Zakoupené pochutiny si můžete vychutnat v jídelně, která je hned před 
bufetem. Talíře a příbory, prosím, vracejte, ať mají další strávníci z čeho 
jíst. 
 
 

8. Počítačová učebna 
Umístění: 1.patro, budova B 
Provozní doba: Po-Ne 6:00 – 1:00 (po půlnoci) 
        Út      9:00 – 1:00 (ranní úklid) 
Vstup: zdarma, pouze s identifikační kartou (ISIC) 
Potřeby: znalost studentského čísla a hesla, sluchátka pro případný 
poslech hudby 
Upozornění: 

• Všechny vaše data (programy, soubory, hesla ...) budou po 
odhlášení smazána, proto je dobré si důležité věci někam schovat 
(flash disk, MP3, e-mail, disketa atd.). 

• V učebně nejíme, nepijeme, nekouříme, nekřičíme, hudbu si 
pouštíme na vlastní sluchátka, nepřekračujeme provozní dobu.  

• Nic, co jsme si nepřinesli neodnášíme ani neničíme. 
 Učebna je zaopatřena bezpečnostním systémem, který upozorní 
audiálním signálem na otevření dveří po přiložení identifikační karty (ISIC) 
k čidlu. Čidlo (krabička s dvěmi světýlky) je připevněno na stěně vedle 
dveří. Bzučení znamená otevření dveří na několik vteřin (=> možnost 
vstupu). 



 Pokud je učebna zavřena během provozní doby, upozorněte, prosím, 
vrátnici. 
 Uvnitř místnosti je cca 20 PC vybavených již z větší části LCD monitory. 
Pro použití je nutno přihlášení svým uživatelským jménem, skládajícím se 
ze studijního čísla a zkratky fakulty (vzor: .R08000.fpr.student.osu)  
Zkratky fakult: FSS Fakulta sociálních studií 
    FU   Fakulta umění  
   FSS Fakulta sociálních studií  

 FZS Fakulta zdravotnických studií  
 FF   Filozofická fakulta  
 PDF Pedagogická fakulta  
 PRF Přírodovědecká fakulta 

20 PC na 550 lidí je zajímavý poměr, proto při velkých frontách nebuďte 
nervózní a ani zlomyslní. 
 
 

9. Připojení k internetu na pokojích 
Potřeby: vlastní PC, dostatečně dlouhý síťový kabel (pokoj má délku cca 
6m), registrace na: portál OU -> Provoz a služby -> Koleje a menzy -> 
Registrace IP adres 
Návody a provozní řád naleznete na 
http://www.osu.cz/index.php?kategorie=43&id=69 (OU –> Součásti OU –
> Koleje a menzy). 
V případě obtíží, najdete správce na pokoji č. 150, dobrosrdečného 
studenta Ivana Hašku. (neklepejte a raději zanechte lísteček na dveřích) 
Prosím nečmárat na dveře!! 
 

10. Studovna 
Umístění: 1.patro budova A 
Provozní doba: neomezeně 
Vstup:  vyzvednutí klíče na vrátnici za kolejku 
Tato místnost klidu má stolečky a židličky :) . 
 
 

11. Televizní místnost 
Umístění: 2.patro budova A, 2.patro budova B 
Provozní doba: neomezeně 
Vstup: po předložení kolejky obdržíte klíč na vrátnici  
 Problémy s místem na sezení v křeslech nejsou tak zásadní, jako 
program, který na TV poběží. Programů je hodně, ale televizory jsou jen 
dva na celé budově, takže přeji příjemnou domluvu nebo štěstí na shodu 
zájmů. 
 
 

12. Posilovna 
Umístění:  suterén budova A 
Provozní doba: neomezeně 
Vstup: vyzvednutí klíče po předložení kolejky na vrátnici 



Několik strojů na ničení těla. 
 
 
13. Ping-Pongový stůl 

Umístění: suterén budova A 
Provozní doba: výpůjčka jen do 22hod. 
Vstup: vyzvednutí klíče na vrátnici za kolejku 
Potřeby: pálky a míček 

 
 
14. Pračka 

Umístění: suterén budova A a B 
Provozní doba:  kdykoliv, interval na studenta je 12hod 
Vstup: po předložení kolejky obdržíte klíč na vrátnici, záloha 50 Kč 
Potřeby: prací prášek 
 U automatické pračky je k nahlédnutí stručný návod. Pračka se ovládá 
pomocí 5 tlačítek -> velká příležitost vyprat si i pro netechnické typy či 
pro jednotlivce, kteří uvidí toto zařízení poprvé. 
Záloha Vám bude navrácena v případě včasného návratu klíčku (12 hodin 
od zapůjčení) na vrátnici. 
V místnosti se nachází i šňůry na věšení prádla. Žehlička i žehlící prkno je 
k dispozici na vrátnici za kolejku. 
Rada: Prostor pro prací prostředek a aviváž se nachází na vnitřní straně 
dvířek. 

 
 
15. Klavíry 

Umístění: suterén budova A 
Provozní doba: dodržuje se noční klid, proto je výpůjčka jen do 22hod. 
Vstup: vyzvednutí klíče na vrátnici za kolejku 
Vášniví umělci nemusí hrát pouze na klavíry, ale také lze místnost využít 
na trénink svého hudebního nástroje. 
V suterénu se nachází tři místnosti (A, B, C). Místnost A vlastní jeden 
klavír a místnost B a C má po dvou klavírech. Klavíry byly letos laděny. 
V případě jejich rozladění informujte vrátnici. 
 

16. Telefon 
 Telefonní budka na mince je schovaná v komůrce pod schody u nástěnek 
směrem na budovu B. 
 
 

17. HLAD – klub deskových her 
„Kdo si hraje nezlobí!“ je jedno ze zásad, kterými se SUS řídí, a tak si 
založila svůj klub her. HLAD pořádá sešlosti, kde si nejenom všichni hrají, 
ale také se vysvětlují pravidla. Naučená pravidla pak lze procvičovat, díky 
možnosti zapůjčení hry na vrátnici (teprve nezaběhlá novinka) a až se to 
dost procvičí, bude možná uspořádán i nějaký ten turnaj... 



Hry k dispozici: Legie, Trans America, Halali, Carcassone + rozšíření, 
Scrabble, Graenaland, Osadnici z katanu, Dostihy a sázky, Jenga tower, 
Střelené kachny, Bang! + rozšíření a další 

 
 
Zdroje informací 

18. Kancelář kolejí 
Provozní doba:    Pondělí  8:00-10:00 a 12:30-13:30 
      Úterý   zavřeno 

Středa-Čtvrtek  8:00-10:00 a 12:30-13:30 
Pátek   8:00-10:00 

Kontaktní osoba: Dana Mamicová 
 Tato kancelář je administrativní centrála pro veškeré věci ohledně klíčů, 
kolejek, poplatků, informací o kolejích apod. 
Po domluvě lze řešit problémy i mimo provozní dobu. 
 
 

19. Kancelář SUS 
Umístění: 1.patro schody naproti vrátnici 
Provozní doba: schůze každé pondělí od 19 hodin 
Vstup: v době schůze 
 Kancelář SUS je svatyní pošetilců, kteří si říkají SUSčané. Plýtvají časem 
při řešení někdy zapeklitých otázek, přemýšlením, jak zlepšit studentské 
výhody a jak potěšit a zabavit studenty. 
 
 

20. Vrátnice 
Co vše se tu dá najít/řešit? 

•••• Klíčky – možnost zapůjčení od výše zmíněných prostorů (TV, 
klavíry, pračka...) 

       - zabouchli jste si? Zkuste hodnou paní vrátnou 
•••• Žehlička – za kolejku Vám propůjčí nové prkno i se žehličkou – 

doba zatím neomezena 
•••• Knihu stížností – pokud jste nespokojeni ohledně úklidu, nestačí o 

tom jen mluvit – musí se to dostat i k vedení 
•••• Pošta – přijde-li Vám dopis/balíček, bude čekat na vrátnici 
•••• Nahlášení návštěv – návštěvy jsou povoleny po nahlášení - do 

22hod. zdarma, po 22 hodině je nutno zaplatit 116 Kč/noc, při 
platbě máte nárok na sadu čistého povlečení, které se vrací při 
odchodu návštěvy 

•••• Pronájem nadstandardního pokoje – např. pro návštěvy nebo až 
Vás naštvou spolubydlící 

•••• Ohlášení poruchy či požáru – prasklá žárovka, rozbité okno ... 
kniha závad. Pokud nic nenahlásíte, nikdo o tom neví a tudíž vám 
to neopraví – vyplatí se závady psát a ne jen nadávat. 

 
 



21. Nástěnky 
Nástěnky naleznete u průchodu do budov A i B. Jsou dvojího typu, na 
inzerci a pro veřejná KoR (Kolejní rada) i SUS oznámení. Na veřejné 
nástěnce můžete naleznout: pozvánky na koncerty, nabídku práce, 
inzeráty studentů aj (sami pomocí špendlíku můžete nabídku obohatit).  
Na SUS nástěnce naleznete: pozvánky na SUS akce, rady jak na internet 
na kolejích a to co tam nezapomene dát.  
Na nástěnce KoR: aktuální změny ohledně kolejí. 
Tímto vyzývám talentované dobrovolníky o nápady, návrhy, šablony i 
samotnou výzdobu vhodnou na „nudnou“ nástěnku. Nápady zasílejte na: 
hladnov@gmail.com. Moje nápady na pokusy o zpestření došly. 
 

22. Kolejní rada 
 Kolejní rada (KoR) je studentská samospráva, neboli 5-ti členná skupinka 
studentů, kteří jsou voleni ubytovanými studenty OU na kolejích Hladnov. 
Jejich úkolem je zprostředkovávat komunikaci mezi studenty a vedením 
kolejí, informovat ubytované pomocí nástěnky, předkládat vedení návrhy 
na zlepšení všeho možného i nemožného (a doufat, že aspoň něco vyjde) 
a mimo jiné žádá o možnost pořádání studentských aktivit na kolejích. 
 První členi KoR byli zvoleni ZS 2008 (zimní semestr). 
Více informací: OU –> Součásti OU –> Koleje a menzy –> Statut Kolejní 
rady 
 
 
Ostatní 

23. Pomoc 
Co dělat při ztrátě kolejky, klíčů, neproběhlé platby kolejného, rozbité 
věci? 
…řešit s pí. Mamicovou, popř. s vrátnou 
 
 

24. Dopravní spoje 
Při zájmu o průkazku na MHD (lítačka, měsíčník, předplacená jízdenka 
apod.) pro cestu škola<=>koleje, je potřeba pásmo 1 a 2. Ostrava je 
rozdělena na 4 pásma, více na: www.dpo.cz. 

•••• Z vlakového nádraží (Hlavní nádraží) – linka: 101, 111, do 
zastávky Důl Petr Bezruč nebo trolejbusem 108 do zastávky 
Gymnázium 

•••• Z autobusového nádraží (zastávka Náměstí republiky) - trolejbus 
č.104 do zastávky Důl Petr Bezruč 

•••• Z kolejí (do centra = Husův sad) – nejbližší zastávka 
Gymnázium: linka 108 a 109 

- ze zastávky Důl Petr Bezruč jezdí linka 101, 111, 104, 
108 a 109 

•••• Katedra tělesné výchovy – TJ Mittal, zastávka Záchranné služby: 
linka 108 



•••• Obchodní centrum FUTURUM – zastávka Dům vodohospodářů 
linka 108, 109 

•••• Obchodní centrum Karolína – zastávka Náměstí republiky: linka 
104  

Adresy budov univerzity: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=57 (OU 
–> Obecné informace –> Rozmístění budov) 

 
 

25. Co je zakázáno? 
Zvířata, mikrovlnka, varná konvice, kouření 
 
 

26. Obchod 
Otvírací doba: 7 – 20 hod. 
Pokud nestihnete bufet na kolejích, nebo v něm není pro Vás dostatečný 
sortiment a oplýváte chutí ujít pár metrů navíc. Máme hned vedle budovy 
kolejí PENNY MARKET.  
 
 

27. Návštěvy 
Návštěvy jsou povoleny po nahlášení - do 22hod. zdarma, po 22 hodině je 
nutno zaplatit 116 Kč/noc, při platbě máte nárok na sadu čistého 
povlečení, které se vrací při odchodu návštěvníka. 
 
 

28. Lékařské ošetření 
Poliklinika (Modrý pavilon, Chittussiho 1001/9, tel.: +420 596 245 833) – 
přímo vedle budovy K (Přírodovědecká fakulta) 
Lékárna – jednu máme vedle PENNY MARKETu a druhou naleznete přímo 
v poliklinice (přízemí) 
 
 

29. Kontakty 
Stavovská unie studentů: www.sus.osu.cz 
Web kolejí Hladnov: www.sus.osu.cz/koleje.html 
Web univerzity: www.osu.cz 
Autor příručky: petra.srnova@osu.cz 
 
 
... No, však uvidíte a pokud ne, tak Vás to trápit nemusí ☺ . 
 
 
S důvěrou, že zde někdo najde něco co hledal, vypracovala Petra 
Srnová. 
 
 

© Qewa 2008 


