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Ubytování studentů
Valachová Ludmila ludmila.valachova@vscht.cz

Skálová Olga olga.skalova@vscht.cz

Správa sítě
Vrba Ivan ivan.vrba@vscht.cz

Hanus Adam adam.hanus@vscht.cz

Kolej Volha
K Verneráku 950, 148 00 Praha 4 - Kunratice

220 447 201 volha@vscht-suz.cz

Kolej Sázava
Chemická 952, 148 00 Praha 4 - Kunratice

220 447 101 sazava@vscht-suz.cz

mailto:sazava%40vscht-suz.cz?subject=
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Provoz kolejí VŠCHT Praha (Volha a Sázava) zajišťuje Správa 
účelových zařízení (SÚZ). Místa na kolejích se přidělují na základě 
žádostí, jejichž vyhodnocení probíhá podle každoročně  
aktualizovaných Pravidel pro ubytování studentů.

Volha
Ubytování je zde poskytováno v jednolůžkových, dvoulůžkových  
a třílůžkových pokojích na buňkách (dva pokoje mají společné 
sociální zařízení). Většina pokojů má balkón. Pokoje jsou  
prostornější než na Sázavě, ale nemají kuchyňku. Na chodbě každé 
buňky se nachází pouze lednička. K dispozici je bezplatné  
připojení k internetu, přes wi-fi i kabel. 

Na každém patře se nachází dvě společné, nově zrekonstruované 
kuchyňky. Na vybraných patrech jsou celé koleji k dispozici pračky 
a sušička. V desátém patře je malá studovna pro 3 osoby. V prvním 
patře vlevo najdeš kancelář hospodářek.

V přízemí v zóně s gauči a wi-fi si můžeš odpočinout u filmu a her 
nebo se učit. Jestli tu chceš strávit večer, běž včas, často tu sedí 
mnoho cizinců. V přízemí se dále nacházejí automaty na kávu, 
sladkosti a bagety (ty lze zakoupit i na recepci), filtrovanou 
a sycenou vodu, jízdenky na MHD, můžeš tu také tisknout či  
kopírovat různé dokumenty nebo využít bankomat. 

V suterénu koleje se nachází menza. Pro ubytované je vstup možný 
z obou stran recepce, pro ostatní strávníky se vchod nachází  
z druhé strany budovy. 
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Sázava
Ubytování je zde poskytováno v jednolůžkových nebo  
dvoulůžkových pokojích na buňkách (dva pokoje mají společné 
sociální zařízení). Zhruba polovina pokojů má balkón. Pokoje 
nejsou tak prostorné jako na Volze, zato ale mají v rámci buňky 
kuchyňku. Ta je vybavena lednicí, dvouplotýnkovým vařičem  
a mikrovlnkou. K dispozici je bezplatné připojení k internetu,  
přes wi-fi i kabel.

V přízemí se nachází prádelna, studovna s pianem, posilovna  
a hlavní ubytovací kancelář pro obě koleje VŠCHT pro úhrady  
a rezervace. Dále jsou tu k dispozici automaty na kávu, sladkosti  
a bagety, filtrovanou a sycenou vodu, můžeš tu i tisknout či  
kopírovat dokumenty.

Ve všech prostorách kolejí je zakázáno kouřit.
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Nastoupit na
Chodově do
přeplněného
autobusu

Počkat 6 minut
na další
přeplněný
autobus
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Přijetí
a nástup 
na kolej
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Přijali tě na koleje?
V týdnu stanoveném pro nástup na koleje musíš přijít na  
Provozní odbor SÚZu (kolej Sázava – přízemí), kde ti přidělí pokoj 
na jedné z kolejí. S sebou si vezmi potvrzení o souhlasu s inkasem 
z účtu (viz níže) a občanku nebo pas. Aktuální provozní dobu  
kanceláře nalezneš na stránce SÚZ (   všcht, súz, provozní doba).

V kanceláři hospodářek či vedoucí dané koleje dostaneš, vyplníš  
a odevzdáš příslušné formuláře (Smlouva o ubytování, 
Bezpečnostní pokyny, Protokol o předání inventáře, GDPR a cizinci 
navíc Přihlašovací tiskopis cizince) a následně dostaneš klíče od 
pokoje a ložní prádlo. Na pokoji pak vyplníš Protokol o předání 
inventáře, do kterého musíš vypsat všechny závady na pokoji. 
Odevzdáš jej v kanceláři u hospodářek či vedoucí koleje  
a z formální stránky je tím vše vyřízeno, takže se můžeš ještě na pár 
dní podívat domů a psychicky se připravit na začátek semestru. 

Pozor, kolejné se platí již ode dne podpisu Smlouvy o ubytování  
po celou dobu trvání smlouvy! Nástup lze odložit nejdéle o 14 dní 
na základě předchozí domluvy, dle Pravidel pro ubytování studentů.

Tip tutora: Dopředu si rozmysli, zda chceš na kolejích zůstat 
i přes prázdniny – pokud se rozhodneš až v květnu, bude tě 
ubytování stát 1,2 násobek ceny kolejného. Pokud podepíšeš 
smlouvu na celý rok, můžeš ji při dodržení měsíční výpovědní 
lhůty bez sankcí vypovědět.

Všichni cizinci (včetně Slováků) jsou před nástupem na kolej   
povinni zaplatit vratnou kauci 5 000 Kč.

https://www.vscht-suz.cz/kontakty/
https://www.vscht-suz.cz/kontakty/
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Co když tě nepřijali?
Pokud tě nepřijali na kolej, nezoufej, máš ještě šanci. Můžeš  
se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Tip tutora: Ještě se zatím nestalo, že by student z VŠCHT  
nebyl přijat na koleje. Na kolej se totiž hlásí i lidé, kteří  
nakonec na školu nenastoupí. Po nich se pak uvolní volná 
místa a ti, kteří se nedostali v prvním kole, mají ještě šanci.

Placení kolejného
Cena ubytování se mění každý měsíc dle počtu jeho dní, není  
proto výhodné zadávat každý měsíc novou platbu. Raději si na 
svém účtu (nebo tví rodiče) nastav inkaso, díky kterému ti každý 
měsíc škola strhne z účtu adekvátní částku. Nemusíš se ničeho bát,  
v inkasu nastavíš měsíční doporučený limit 4 500 Kč (kolejné  
a služby), nikdo ti tedy nemůže strhnout víc. Částka se strhává  
1.–7. pracovní den následujícího měsíce, k tomuto datu je tedy 
potřeba mít na účtě dostatečný zůstatek. Aktuální ceník najdeš na 
stránce SÚZ (   všcht, súz, ceník). 

Před první platbou se ujisti, že máš na svém profilu  
(   všcht, iskam) uvedené správné číslo účtu, ze kterého bude  
odcházet platba. Pozor, inkaso musí být prováděno z českého 
bankovního účtu či pomocí platební brány Go Pay. 

https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/ceniky-ubytovani/
https://ubytovani.vscht.cz/
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/ceniky-ubytovani/
https://ubytovani.vscht.cz/
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Tip tutora: Pokud z nějakého závažného důvodu nemůžeš 
platit inkasem, obrať se na Provozní odbor s individuální 
žádostí o umožnění platby v hotovosti (případně kartou).

Ubytovací stipendium
Cena za ubytování není dotována. Ale! VŠCHT Praha přispívá  
svým studentům (kteří nemají trvalé bydliště hlášené v hlavním 
městě) na ubytování formou ubytovacího stipendia (   všcht, 
ubytovací stipendium).

Bydlení s partnerem
Partnerské ubytování se sjednává individuálně v kanceláři  
Provozního odboru na koleji Sázava. Musíš podat žádost  
o partnerský pokoj (   všcht, súz, partnerské ubytování), který 
vám přidělí v případě schválení žádosti.

Cesta do školy / ze školy
Nejblíže ke kolejím najdeš zastávku Volha (autobusy 177, 203). 
Z této zastávky je možné dojet k metru C Chodov, popř. Opatov, 
nebo Roztyly. Dále se kombinací metra C a A (s přestupem na  
Muzeu) za zhruba 30 minut dostaneš na Dejvickou a do školy. 
Celkově tedy cesta do školy trvá okolo 45 minut. V noci,  
kdy nejezdí metro, zastavuje na zastávce Volha autobus č. 911,  
kterým se z centra (např. ze zastávky I. P. Pavlova) dostaneš na kolej  
dokonce rychleji než ve dne.

https://www.vscht.cz/studium/formulare-zapis/60413
https://www.vscht.cz/studium/formulare-zapis/60413
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/dokumenty-ke-stazeni/
https://www.vscht.cz/studium/formulare-zapis/60413
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/dokumenty-ke-stazeni/
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Život
na kolejích
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Nějaké ty internety?
Podle toho, na které koleji bydlíš, se můžeš připojit k Wi-Fi  
„VOLHA“ nebo „SÁZAVA“. Přihlašovací údaje obdržíš v SMS na  
začátku ubytování. Studenti VŠCHT se také mohou připojit ke  
školní Wi-Fi „vscht“ pomocí školních přihlašovacích údajů. 
Dostupný je i „eduroam“. Na každém pokoji je rovněž kabelové 
připojení k internetu. Detailní postup pro připojení najdeš na webu 
(   všcht, vc, připojení k síti).

Za internet na kolejích se neplatí žádné poplatky.

Chceš si přivézt vlastní spotřebič?
Na koleji můžeš používat běžné elektrické spotřebiče do příkonu 
1800 W. Přímotopy a vařiče jsou zakázány. Naopak vysavač ti rádi 
zapůjčí na recepci.

Tip tutora: Dbej na bezpečnost. Vyhni se používání starých  
a poškozených spotřebičů, aby nedošlo k nechtěné nehodě.

Chceš se dívat na televizi?
Na koleji Volha je na každém pokoji vyvedena zásuvka STA  
(společná televizní anténa) pro připojení standardního televizoru. 
Na Sázavě bohužel STA zásuvky (a tedy možnost zapojení 
televizoru) nejsou. Některé televizní stanice ale nabízejí možnost 
sledování svých pořadů online v prohlížeči.

Kde se najíš?
V přízemí koleje Volha se nachází menza, kam mají přístup  
i studenti z jiných kolejí. Podávají se zde obědy a večeře. 

https://vc.vscht.cz/navody/sit/kategorie/koleje
https://vc.vscht.cz/navody/sit/kategorie/koleje
https://vc.vscht.cz/navody/sit/kategorie/koleje
https://vc.vscht.cz/navody/sit/kategorie/koleje
https://vc.vscht.cz/navody/sit/kategorie/koleje
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Na pokladně menzy se musíš registrovat pomocí svého ISICu nebo 
školní karty, vložíš si na své konto peníze, a hurá na jídlo. 

Stravování v menze je dotováno, a to ve výši 17,95 Kč na jedno 
odebrané jídlo, konečná cena hlavního chodu se tedy pohybuje 
okolo 70 Kč. Počet odebraných jídel za měsíc není omezen. 

Využít můžeš také nabídku restaurací v areálu nebo v okolí kolejí 
(např. Klub Blanice, El Mágico, El Burger Pub, Pivovar Spojovna ad.)

Pokud si chceš uvařit sám/sama, můžeš nakoupit v jedné ze dvou 
prodejen potravin, které se nacházejí přímo v areálu kolejí.

Tip tutora: Do kreditu se nezapočítává kredit z menz v Dejvicích.

Kde si uvaříš?
Buňky na Sázavě mají vlastní kuchyňky. Kuchyňky na Volze jsou 
společné. Na každé půlce patra se nachází jedna. Každá kuchyňka 
je vybavena sporákem a mikrovlnkou, ale nenajdeš v nich žádné  
nádobí ani mycí prostředky. Kuchtit v nich můžeš od 7 do 22 hodin.

Kde si vypereš?
Na obou kolejích se nacházejí samoobslužné pračky a sušičky.  
Na koleji Volha jsou vždy 2 pračky a 1 sušička v 1., 4., 7. a 11. patře 
na levém schodišti od vstupu do budovy. Na koleji Sázava je  
prádelna s 8 pračkami a 4 sušičkami v přízemí. Žehlicí prkno  
a žehličku najdeš na Sázavě taky v prádelně, na Volze si je můžeš 
půjčit na recepci koleje.
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Umýt po sobě nádobí

Počkat 
až to za tebe umyje spolubydlící
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Jak si vypereš?
1. V ISKAMu se podíváš, jestli je nějaká pračka nebo sušička 

volná. (   všcht, súz, iskam).
2. Do prádelny se dostaneš přes ISIC nebo školní kartu  

zaregistrovanou v ISKAMu.
3. Po vstupu do prádelny se přihlásíš pomocí ISIC nebo školní 

karty do tzv. e-Mincovníku, kde zvolíš pračku/sušičku, kterou 
budeš používat.

4. Jeden cyklus praní/sušení stojí 30 Kč. Platba může probíhat 
dvěma způsoby: 
a. úhrada se ti připíše k inkasu za ubytování. 
b. úhrada se ti strhne z konta v ISKAMu, které si můžeš 
            nabít na pokladně v ubytovací kanceláři na Sázavě. 

5. Zvolíš si prací/sušící program a pereš/sušíš!
6. Po skončení ti přijde SMS zpráva, že je dopráno/dosušeno.

Kde dostaneš čisté ložní prádlo?
Výměna ložního prádla probíhá ve skladu lůžkovin nebo  
v kanceláři hospodářek příslušné koleje. Výměna lůžkovin není  
nijak omezená, můžeš si je měnit dle potřeby, optimálně 1x týdně. 
Kancelář má otevřeno zpravidla v ranních a odpoledních hodinách 
(   všcht, súz, lůžkoviny).

Kde si vyzvedneš poštu?
Příchozí pošta se nechává na recepci tvé koleje. Pokud si  
objednáváš balík, musí být předem zaplacený, jinak ti ho uloží 
v OC Chodov na poště a budeš si tam muset vystát hodně dlouhou 
frontu. O příchodu zásilky budeš informován/a emailem, který je 
uveden v ISKAMu.

https://ubytovani.vscht.cz/StavPradelen
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-bydlet-na-kolejich/
https://ubytovani.vscht.cz/StavPradelen
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-bydlet-na-kolejich/
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Kam si schováš zavazadlo nebo kolo?
Pro uložení objemnějších a neskladných věcí je na každé koleji 
k dispozici úschovna zavazadel. Je bezplatná a provozuje ji  
recepce příslušné koleje. Uložený předmět je zapsán do  
tzv. Knihy úschov a opatřen číslem. Do Knihy úschov je také zapsán 
předpokládaný termín vyzvednutí.

Na koleji Volha se také nachází kolárna, kde si můžeš bezplatně 
uložit své kolo. Vstoupíš do ní pomocí ISICu registrovaného v ISKAMu 
(viz Provozní řád kolárny vyvěšený na dveřích) a uzamkneš své kolo 
do jednoho z 15 závěsných úložišť; vezmi si sebou zámek na kola.

Kde budeš mít klid na učení?
Na Sázavě se nachází studovna s pianem. Na vrátnici se nahlásíš 
a výměnou za ISIC dostaneš klíče od studovny. Při odchodu vrátíš 
klíče a dostaneš ISIC zpět. To samé je k dispozici v 10. patře  
na jižní straně koleje Volha v komornější verzi.

Kde si můžeš dát do těla?
Pokud si chceš zacvičit a nepotřebuješ žádné extra vybavení,  
můžeš využít posilovnu na Sázavě. Posilovna je poměrně malá, 
vejde se tam kolem deseti lidí. Někdy je tam opravdu přeplněno, 
chce to vychytat ten správný moment pro návštěvu. 

Při první návštěvě se musíš zaregistrovat na vrátnici, kde zaplatíš 
poplatek 600 Kč za permanentku. Obdržíš kartičku, kterou se 
budeš vždy při vstupu prokazovat. Na základě této kartičky ti bude 
zapůjčen klíč od posilovny. Nebo si zakoupíš na recepci jednorázový 
vstup za 60 Kč. U posilovny se nacházejí šatna, sprchy a WC. 
V šatnách si můžeš své věci odložit do skříněk, ale pozor – jsou bez 
zámků! Po odcvičení po sobě uklidíš a odevzdáš klíč na vrátnici.
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V areálu kolejí jsou bezplatně k dispozici tři víceúčelová venkovní 
hřiště, za poplatek je možné využít tenisové kurty, hřiště na plážový 
volejbal nebo malou kopanou. Můžeš také vyzkoušet pravidelné 
lekce jumpingu na koleji Blanice. Umístění areálu v blízkosti  
Kunratického lesa nabízí ideální podmínky pro běhání nebo cyklistiku.

Kam k doktorovi?
Přímo na koleji Sázava se nachází poliklinika Puls, kde sídlí  
ordinace praktického lékaře a gynekologie. 

Další nejbližší pomoc:
• poliklinika Jižní město směrem na Chodov
• Thomayerova nemocnice v Krči

Tip tutora: Pokud chceš navštěvovat praktického lékaře na 
kolejích, musíš být u něj zaregistrovaný/á. Jinak lékař přijímá 
pouze akutní případy.

Chceš si telefonovat s kamarády z kolejí?
Na koleji Sázava je na buňce v předsíňce k dispozici telefon.  
Na pokojích koleje Volha nejsou telefony součástí vybavení. Můžeš 
si ovšem podat žádost v kanceláři správy sítě a dodatečně jej 
dostaneš. Můžeš tak bezplatně volat do ostatních pokojů či na 
recepci (   všcht, súz, telefony).

https://www.vscht-suz.cz/kontakt/telefony-na-pokoje/
https://www.vscht-suz.cz/kontakt/telefony-na-pokoje/
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Chceš se vidět s kamarády osobně?
Chceš si jít s přáteli někam sednout? V okolí kolejí můžete  
například navštívit studentskou hospodu Blanice, restauraci 
Spojovna nebo vinárnu U Dvou přátel. Až vás tyto podniky vyhostí, 
můžete se přemístit do klubu El Mágico, který se nachází  
v suterénu koleje Vltava.

Také společně můžete vyrazit do Krkonoš, Krušných hor nebo na 
Běstvinu, protože právě tam vlastní VŠCHT rekreační objekty  
(   všcht, súz, rekreační objekty).

Mohou u tebe přespat kamarádi, rodiče…?
Samozřejmě mohou. Máš dvě možnosti, buď přespí přímo u tebe 
na pokoji za poplatek 60 Kč (musíš je nahlásit na recepci koleje 
jako návštěvu a musí s ní souhlasit přítomní spolubydlící), nebo 
jim můžeš rezervovat volný pokoj v hotelové části na koleji Volha 
(na Provozním odboru).

Chceš mít na koleji psa nebo jiné
domácí zvíře?
Zvíře na koleji mít můžeš, za jeho pobyt se platí 100 Kč za měsíc. 
Budeš potřebovat souhlas všech spolubydlících na buňce  
a na základě tohoto souhlasu podáš žádost v kanceláři vedoucí 
příslušné koleje ke schválení.

Zapomněl/a sis klíče?
V případě, že zapomeneš klíče, nezoufej. Na recepci ti výměnou za 
tvůj průkaz (ISIC, občanka, řidičák…) půjčí náhradní klíč. Při ztrátě 
klíče budeš muset zaplatit cca 1 100 Kč.

https://www.vscht-suz.cz/skol-a-rekr-zarizeni/o-skolicich-a-rekreacnich-zarizenich/
https://www.vscht-suz.cz/skol-a-rekr-zarizeni/o-skolicich-a-rekreacnich-zarizenich/
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Něco se ti ztratilo?
V případě, že se ti něco ztratí z pokoje, nahlas to přímo vedoucí 
koleje nebo na recepci. Při větších krádežích je možno nárokovat 
na SÚZ náhradu a je nutné tuto událost hlásit na policii.  
V rámci pojištění SÚZ máš nárok na náhradu škody pouze do výše  
5 000 Kč, při odcizení násilným vniknutím máš právo na náhradu 
škody v plné výši, vyjma šperků a hotovosti. Proto si cenné věci 
zamykej nebo ukládej do trezoru na recepci své koleje.

Něco se rozbilo?
Pokud se ti na pokoji vyskytne nějaká závada, nahlas ji  
prostřednictvím webového rozhraní (   všcht, iskam). Přihlas 
se ke svému účtu, na horní liště vyber Ubytování a potom Kniha 
závad. Zde vybereš Nová závada a potom už jen vybereš, 
jakého je závada charakteru. Zde můžeš i nahlásit závadu  
vyskytující se ve společných prostorách. Závada je většinou do 
druhého dne odstraněna. Pokud je nějaká závada opravdu  
naléhavá, můžeš se obrátit přímo na vedoucí příslušné koleje  
nebo na recepci. Na recepci si také můžeš vyměnit žárovku ke 
stolní lampě.

Chceš se přestěhovat na jiný pokoj?
Na jiný pokoj, případně jinou kolej v rámci kolejí VŠCHT Praha,  
se můžeš přestěhovat po domluvě v kanceláři Provozního odboru 
na koleji Sázava.

https://ubytovani.vscht.cz/
https://ubytovani.vscht.cz/
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Chceš tu bydlet i příští rok?
Pokud chceš zůstat na kolejích i v dalším ročníku, nezapomeň si 
včas zažádat o rezervaci lůžka. Pravidla pro žádost o ubytování na  
další rok bývají zveřejněna v březnu na webu (   všcht, jak se 
ubytovat), v dubnu se pak podávají přihlášky v ISKAMu.

Tip tutora: Neboj se, že něco propásneš. Všechny potřebné 
informace budou včas vyvěšovány na nástěnkách a na webu 
SÚZu, tak je nezapomeň sledovat.

Chceš se vystěhovat?
Při vystěhování z koleje musíš mít v Protokolu o předání inventáře 
záznam o zaplacení kolejného do data vystěhování. Záznam se 
provádí v pokladně na koleji Sázava, kde zaplatíš poslední platbu 
kartou nebo hotově – poslední kolejné nelze platit inkasem.  
Pak musíš vystěhovat všechny svoje věci a důkladně uklidit.

Pro předání pokoje se musíš zapsat u kanceláře uklízeček.
• Sázava – čtvrté patro naproti výtahům
• Volha – deváté patro, 913 (modré schodiště vpravo)
Klíče od pokoje dáš paní uklízečce, která ti pokoj zkontroluje a je-li 
vše v pořádku, podepíše ti protokol. 

S protokolem se dostavíš do kanceláře hospodářek, kde odevzdáš 
ložní prádlo a Protokol o předání. Cizincům je zde vystaven doklad 
o vrácení kauce. Kauce se vrací v ubytovací kanceláři. 

https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-se-ubytovat-na-kolejich/
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-se-ubytovat-na-kolejich/
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-se-ubytovat-na-kolejich/
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Pokud se z výjimečného důvodu potřebuješ vystěhovat během 
víkendu nebo svátků, musíš si veškeré formality vyřídit nejpozději  
v poslední pracovní den před tvým odjezdem. (   všcht, 
jak se vystěhovat)

Chceš se vystěhovat před vypršením 
ubytovací smlouvy?
Jedinou podmínkou pro předčasné vystěhování je sepsání dohody 
v kanceláři Provozního odboru, a to s minimálně měsíčním  
předstihem. Pokud si tuto dohodu neobstaráš, bude po tobě  
vyžadována pokuta dle smlouvy o ubytování.

Jak se můžeš aktivně zapojit do života  
na kolejích?
Možností je mnoho. Můžeš se stát kontaktní osobou pro zahraniční 
studenty, členem v Kolejní radě apod. Pro získání bližších  
informací můžeš kdykoliv kontaktovat členy Kolejní rady nebo 
vedení SÚZ. Mnohdy stačí pozitivní přístup ke svému okolí.
Život na kolejích má všechny předpoklady k tomu, aby se stal  
jednou z nejhezčích životních etap, na kterou budeš jednou 
s radostí vzpomínat.

https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-bydlet-na-kolejich/
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-bydlet-na-kolejich/
https://www.vscht-suz.cz/ubytovani/jak-bydlet-na-kolejich/
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