
Základní informace ke generální rekonstrukci hlavní 
budovy FF UK s podrobnostmi o létě 2016 
 
 
Generální rekonstrukce hlavní budovy FF UK bude probíhat v letech 2016 – 2019 postupně podle 
následujícího plánu: 

 2016 … rekonstrukce LVT, nová serverovna, páteřní rozvody křídla Kaprova a Valentinská 

 2017 … páteřní rozvody křídla Nám. J. Palacha a Široká, přední výtah a klimatizace - všechna 
patra Kaprova (vyjma již hotového 1. p.), zahájení fasády, střechy, interiéry 

 2018-19 ... fasády, střechy, interiéry 
Součástí investičních záměrů na generální rekonstrukci nejsou z důvodu finančních limitů velké 
učebny (aula, P200 ad.), které bychom rádi opravili z projektu v rámci OP VVV přibližně v letech 2017-
2019. 
 
Harmonogram na léto 2016 
Ve dnech 15.-23. 6. 2016 proběhne příprava na zahájení prací, která nebude významněji (prachem 
ani hlukem) rušit provoz na fakultě. Stavební práce budou probíhat v období po skončení přijímacích 
zkoušek 24. 6. – 30. 9. 2016. Harmonogram je sestaven tak, aby v budově přes týden probíhala 
příprava drážek a natahování sítí a přes víkendy přepojování elektřiny. Provoz by neměl být 
významněji narušován s výjimkou stavebních prací na LVT, které hlukem bohužel zasáhnou hlavně 
pracoviště v přízemí křídla do Kaprovy ulice. 
 
Zásadní omezení nejen pro hlavní budovu, ale pro celou fakultu přinese přepojování serverů v 
druhém týdnu v srpnu, kdy 3-5 dní nebudou fungovat servery a tudíž ani weby, telefony a počítačová 
síť. V tomto týdnu počítáme  tím, že pro celou fakultu (nejen pro hlavní budovu) bude nařízeno 
placené volno všech zaměstnanců. Výjimkou je LŠSS, kde jsme již dohodnuti na nějakém řešení, aby 
mohla probíhat. Budeme se snažit, aby byl dodržen tento termín omezení provozu, nicméně je 
možné, že vlivem posunu lhůt u veřejných zakázek nebo při postupu stavby se může se tato odstávka 
z 2. týdne posunout na 3. či 4. týden v srpnu. Budeme vás průběžně informovat. Během této 
odstávku budou fungovat emaily a intranet, proto doporučujeme, abyste během jara přesunuli 
maximum dat z fakultních síťových složek na intranet.  
 
Letní akce přinesou tato základní následující omezení:  

 LVT bude po dobu rekonstrukce přemístěno do zelené studovny Knihovny Jana Palacha a do 
místnosti S131 (počítačová učebna vedle Osobního odd.) 

 Zelená studovna a S131 nebudou přístupny. 

 Vydavatelství bude provizorně umístěno v dětském koutku 

 Dětský koutek bude uzavřen 

 Dvůr a oba vjezdy budou zcela blokovány a nepůjde na fakultu ani vjíždět, ani zde parkovat 
(ani auta, ani kola). Parkování fakultních aut bude zajištěno v objektu v Opletalově ulici. 
Provoz a půjčování fakultních aut bude probíhat bez omezení. 

 
 


