
 

 

 

 
PROVOZNÍ ŘÁD SAMOOBSLUŽNÉ PRÁDELNY 

 
1) Provozní doba samoobslužné prádelny je stanovena od 8.00 do 22.00 hodin denně. Poslední prací 

cyklus je možno zahájit před 21.00 hodinou. 

 
2) Samoobslužnou prádelnu odemyká pracovník recepce „E“ v 8.00 hodin a zamyká ve 22.00 hodin.  

 
3) Samoobslužná prádelna je vybavena 2 sestavami pračky a sušičky s automatickým dávkováním 

pracích prostředků. Vlastní prací prostředek je v této fázi vyloučen. Obsah pračky je 9,5 kg prádla. 
Pračka se naplňuje do ¾ výšky bubnu, ideálně pro zajištění kvality praní. Možné jsou tyto volby 
teplot pracího cyklu: 20°, 30°, 40°, 60° a 90°C.  

 
4) Pračky a sušičky jsou propojeny na čtecí zařízení karet (tj. identifikační průkaz VŠB-TUO), 

prostřednictvím nichž je spouštěn prací i sušicí cyklus a zároveň je cena služby odečtena z konta 
uživatele vedeného v systému KREDIT. 
 

5) Ceník samoobslužného praní a sušení je stanoven v Sazebníku poplatků-škody, služby, pokuty. 
Cena praní je uvedena vč. pracích prostředků. 

 
6) Samoobslužná prádelna slouží k praní, sušení, popř. žehlení prádla. Platí zde zákaz KOUŘENÍ a 

konzumace jídel. Nápoje lze zakoupit v automatu v prostorách haly u recepce „E“. 

 
7) Žehličku je možno zdarma si zapůjčit oproti kolejnímu průkazu na recepci „E“. 
 
8) V samoobslužné prádelně je nezbytné udržovat pořádek!  

 
9) Uživatel je povinen šetřit elektrickou energií a vodou. 

 
10) Při provozu samoobslužné prádelny uživatel dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

(nebezpečí zásahu elektrickým proudem, uklouznutí). Uživatel je povinen dodržovat návody na 
použití pračky a sušičky. 

 
11) Veškeré závady na elektroinstalaci, vodoinstalaci a inventáři je uživatel povinen ihned nahlásit na 

recepci „E“. 

 
12) V případě poškození či ztráty inventáře je uživatel povinen způsobenou škodu uhradit. 
 
13) Není dovoleno přenášet inventář mimo prostor samoobslužné prádelny  
 
14) V případě porušení výše uvedených bodů provozního řádu se uživatel vystavuje udělení smluvní 

pokuty ve výši 500,- Kč. 

 
 

 Provozní řád je v platnosti od 1.9.2020. 

   

 

Tomáš Otipka 

ředitel Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb 


