Omezení provozu na FF UK
od soboty 20. 8. do neděle 28. 8. 2016
z důvodu odstávky serverů
Od soboty 20. 8. 2016 od 0:00 hod. do neděle 28. 8. 2016 do 24:00 hod. dojde v rámci generální
rekonstrukce hlavní budovy FF UK k odstávce serverů, která bude mít dopad na provoz celé fakulty,
tj. i v dalších jejích objektech.

Přístup do objektů




Všechny fakultní objekty jsou otevřeny podle běžných provozních dob … Je zajištěn úklid a
ostraha v obvyklém rozsahu. Není třeba rušit např. naplánované obhajoby disertačních prací
apod. Je třeba ovšem počítat s dále uvedenými podstatnými provozními omezeními.
Podatelna je otevřena … v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.

Co nebude fungovat











Webové stránky fakulty … Místo hlavního webu bude po dobu, kdy bude mimo provoz,
umístěna informace o odstávce, žádný z fakultních webů nebude fungovat.
Telefony … Nebudou fungovat žádné fakultní telefony v žádné budově, protože jsou všechny
napojeny na stejnou ústřednu.
Specializované servery … Nebudou fungovat specializované servery (např. Českého
národního korpusu, fakultní e-shop) a programy (např. spisová služba nebo ekonomický
informační systém, webmailer atd.).
Vchody do hlavní budovy z ulice Valentinská a Kaprova … Během odstávky nebude možno
používat karty pro otevírání vedlejších vchodů a nebude fungovat domovní telefon, aby
ostraha mohla dveře dálkově otevřít. Vozíčkáři mohou ostrahu přivolat na tel. 605.200.413.
Elektřina v křídle do Valentinské ulice od pátku 19. 8. od 13:15 hod. do neděle 21. 8. do
24:00 hod. … Víkendová odstávky elektřiny v zadním křídle hlavní budovy. Nenechávejte v
lednicích žádné potraviny.
Všechna pracoviště děkanátu a knihovny
Wifi na hlavní budově a ve Šporku … V ostatních budovách, kde je wifi pokrytí zajištěno
rektorátem, v provozu bude.

Co fungovat bude




Studijní informační systém a další programy, které provozuje rektorát … K programům je
ovšem třeba přistupovat např. z domova nebo z jiného místa, než je fakultní počítačová síť.
Fakultní emaily … Je k nim však třeba přistupovat např. z domova nebo z jiného místa, než je
fakultní počítačová síť.
Fakultní intranet … Je k němu však třeba přistupovat např. z domova nebo z jiného místa,
než je fakultní počítačová síť.



Dataprojektory v učebnách … I když počítače nebudou připojeny k internetu, bude ve většině
případů možno lokálně promítat např. prezentaci z flashdisku. O podrobnostech se
s dostatečným předstihem informujte u audiovizuálních techniků v LVT.

Řešení krizových situací a případné nutnosti prodloužení odstávky




Telefonní čísla pro ohlášení vzniku požáru nebo jiné krizové situace během odstávky
o Vrátnice hlavní budovy … tel. 605.200.413
o Vrátnice Šporkova paláce … tel. 730.181.115
(v ostatních budovách platí standardní čísla na ostrahu daného objektu)
I když je odstávka pečlivě naplánována a je počítáno s časovou rezervou, může se stát, že
bude třeba odstávku prodloužit. Zaměstnanci budou o tomto informováni tajemníkem
fakulty na služební email. Ostatní prosím, aby průběžně sledovali fakultní facebookový profil:
https://cs-cz.facebook.com/ff.cuni/. Při prodloužení odstávky budeme postupovat tak, aby
akce plánované na pondělí 29. 8. (o kterých víme) nebyly pokud možno narušeny.

Řešení případných problémů po ukončení odstávky
Pokud by se při vašem návratu do práce v pondělí 29. 8. vyskytly nějaké problémy s připojením
k internetu nebo s elektrorozvody, kontaktujte LVT na tel. 221 619 825, resp. vedoucí Referátu
investic Správy budov na tel. 731.439.762.

Předem vám děkuji za pochopení a trpělivost s nutnými provozními omezeními!
Filip Malý, tajemník fakulty

Webová stránka s dalšími informacemi k rekonstrukcím budov FF UK v letech 2016 až 2019:
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/rekonstrukce-budov-ff-uk-2016-2019/

