
Letní
provoz 

od 01.07. 
do 23.08.

2020

NA | budova děkanátu

NC | budova pedagogů

HY | budova Hynaisova

NB | budova center – Aplikační centrum BALUO

NB | budova center – Centrum kinantropologického
výzkumu

po–pá | 07:00–20:00 hod.

po–pá | 07:30–16:00 hod.

po–pá | 07:00–15:30 hod.

po–ne | 08:00–20:00 hod.
www.acbaluo.cz | +420 585 636 710

po–pá | 08:00–20:00 hod.

so–ne | zavřeno

so–ne | zavřeno

so–ne | zavřeno

so–ne | zavřeno

Pokladní provoz bude zabezpečen dle běžných pokladních hodin (   ) 
mimo termín , kdy bude pokladna uzavřena. Naléhavé 7.–13. 7. 2020
případy v tuto dobu je možno řešit po předchozí dohodě s ekonomkou 
fakulty paní Schovánkovou.

Pro vrácení vypůjčených knih je možné využít bibliobox, který je umístěn při vchodu do menzy, 
dále biblioboxy u dalších fakult, případně ostatní knihovny UP, které mají otevřeno. Informace 
o otevíracích dobách knihoven UP: https://www.knihovna.upol.cz.

Provoz RRR Centra bude v rámci probíhajících rekonstrukcí přerušen 
na dva týdny na přelomu července a srpna.

Provoz menzy i BistraUP Neředín bude v letním období z důvodu nízké 
kapacity strávníků přerušen. Běžný provoz menzy bude zahájen         
7. 9. 2020.

Od června probíhají v budově děkanátu NA rekonstrukce zbývajících 
výukových prostor v rámci projektu ERDF 1  – Modernizace budov FTK 
UP v Olomouci – Neředín a v rámci projektu ERDF 2 – Zkvalitnění 
studijního prostředí probíhá přístavba vstupního objektu. Všem 
zaměstnancům děkujeme za pochopení.

V nabídce italská káva, domácí limonády, obědové saláty, bagety, 
tortily a sezónní dezerty. Obědy je vhodné objednat předem.

POKLADNA F TK

ODDĚLENÍ PRO STUDIUM

RRR CENTRUM

MENZA NEŘEDÍN

REKONSTRUKCE BĚHEM PRÁZDNIN

BISTRO BALUO

07:30–17:00 hod.

09:00–14:00 hod.09:00–12:00 hod.

| otevřeno
| zavřeno

KNIHOVNA F TK
Běžný provoz knihovny bude zahájen . Výpůjčka knih 1. 9. 2020
pro  studenty pokračuje prostřednictvím emailu vypujcka@upol.cz  
a vyzvedávání knih na Zbrojnici, jak je popsáno  
na internetových stránkách Knihovny UP. 
Služby pro zaměstnance dle telefonické nebo 
emailové domluvy.
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