
Kolej L slouží pouze pro dlouhodobé ubytování studentů Fakulty 

restaurování (FR). Ubytování zaměstnanců, hostů nebo zájemců z 

řad veřejnosti, nelze na této koleji raelizovat. Jedná se 

o samostatnou část 1. poschodí historického objektu Piaristické 

koleje v Litomyšli. V této budově se současně nachází i výukové 

prostory FR. Provozovatelem koleje L je Správa kolejí a menzy 

Univerzity Pardubice (SKM).   

Popis ubytování 

Kolej L má šest 2lůžkových a dva 3lůžkové pokoje  KLASIK se 

společnými 2 sociálními zařízeními (ženy, muži) na stejném patře. 

Na pokoji mají studenti k dispozici: šatní skříň, 

skříňku závěsnou, postel, ložní soupravu (deka + polštář), psací 

stůl, lampičku, věšák, umyvadlo s poličkou, podložku na 

odkládání obuvi, ledničku. 

Všechny pokoje mají zásuvku pro pevné internetové připojení (je 

nutný síťový kabel), internetové připojení je bezplatné. Studenti 

mohou bezplatně využívat společnou kuchyňku se zázemím a 

jídelnou, prádelnu s pračkou a sušičkou. K dispozici jsou i základní 

úklidové pomůcky a vysavač. Úklid pokojů a vynášení odpadků si 

studenti zajišťují svépomocí. Úklid společných sociálních zařízení, 

kuchyňky a chodeb zajišťuje pracovnice úklidu SKM. 

Poskytované služby nezahrnují ložní povlečení, hygienické 

potřeby a ručníky. Tyto potřeby si musí studenti dovézt z domova 

nebo zakoupit v obchodech ve městě.   

 

 

 



Ubytování na koleji v AR 2021/2022 

Rozsah ubytování: smlouvy budou uzavírány na období od 20. 9. 

2021 do 1. 7. 2022 

Cenový režim: „studentské zvýhodněné ubytování“ 

Podávání žádostí: 14. 6. -  31. 7. 2021 

Způsob podání žádosti: emailem na adresu ubytovani@upce.cz 

Předmětu emailu: „žádost o ubytování - kolej L, 2021 / 2022“ 

Textu emailu:  jméno, příjmení, studentské číslo (st…) nebo číslo 

uchazeče, speciální požadavek (ubytování s konkrétní osobou 

nebo samostatné ubytování bez spolubydlícího) 

Zpracování žádostí: 2. 8. 2021, informaci o přidělení či nepřidělení 

lůžka obdrží studenti emailem. 

Platba povinné rezervační kauce 3000,- Kč: do 15. 8. 2021 

-  Informace k platbám 

V případě neuhrazení kauce ve stanoveném termínu bude 

rezervace zrušena a lůžko bude postoupeno dalšímu zájemci o 

ubytování. 

Jan Brothánek 

ředitel Správy kolejí a menzy 
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