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Budova rektorátu Západočeské univerzity jako by stále 
připomínala původní název lokality, na níž kampus vy-
rostl, tedy Zelený trojúhelník. Vděčí za to nejen nápad-
ným zeleným rámům oken a dveří, ale také prosklenému 
jehlanovému světlíku na střeše.

Rektorát je stejně jako většina kampusu opět dílem 
architekta Pavla Němečka a je o čtyři roky mladší než 
budova strojní fakulty. Jeho stavba skončila v roce 1996 
a vedení univerzity pak na Bory přesídlilo z Americké 
třídy v centru města. V roce 2017 se na rektorátu opět 
stavělo – kvůli energetickým úsporám dostal nová okna 
a také vstupní dveře. Světlík měly původně zastínit lát-
kové závěsy, ale neumožnily to protipožární předpisy, 
a tak se rozhodlo o polepu skleněné výplně speciální fólií.

Úplně jiný druh architektury představuje na rektorátu 
pracovna rektora. Kanceláři zrekonstruované během 
prázdnin v roce 2016 vévodí velký kulatý stůl a především 
významný nástěnný reliéf z dílny sochaře a malíře Karla 
Malicha, který autor vytvořil pro jídelnu vysokoškolských 
kolejí na Lochotíně v letech 1978 –1980. Za skříněmi 
v této budově dílo objevili členové iniciativy Křížky 
a vetřelci a pojmenovali ho Okluzní fronta.

Už před rektorátem se v kampusu stavěla tělocvična, kryt 
pod ní, a také menza, která se proměňuje dodnes. Během 
léta 2004 prodělala důležitou rekonstrukci, v roce 2018 
začala sloužit nová venkovní terasa na východní straně 
a uvažuje se o další. Už architekt Pavel Němeček počítal 
s jejím rozšiřováním pomocí teras nebo přístaveb, nic-
méně plánoval je na severní a jižní straně budovy. •

V rektorátu  
pod jehlanem
je i Malich
Sídlo vedení Západočeské  
univerzity i menza na Borech  
se stavěly najednou.

1  Rektorát Západočeské univerzity v Plzni.
2  Nástěnný reliéf Karla Malicha v kanceláři rektora.
3  Budova menzy.
4 Tělocvična sousedí s menzou.
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Líbí se nám zeleň a koloběžky, chtěli bychom venku 
více laviček a stolů a zastřešený prostor s možností 
občerstvení, říkají studenti a zaměstnanci ZČU.

Jak by měl vypadat kampus, ve kterém by se studenti 
i zaměstnanci cítili dobře, rádi v něm trávili svůj čas 
i nad rámec práce či studia a měli chuť do něho pozvat 
své známé a kamarády? To se snažil zjistit průzkum 
„Kampus snů“, který pro Západočeskou univerzitu 
v Plzni v průběhu roku 2018 připravilo Centrum pro 
komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s architek-
tonickým ateliérem K světu. Studenti a zaměstnanci se 
mohli vyjádřit k tomu, co se jim v kampusu líbí, co by 
mohlo fungovat lépe a co je rozhodně potřeba změnit. 
Podařilo se tak shromáždit podklady pro zadání sou-
těže na zpracování územní studie kampusu, která bude 
sloužit k plánování rozvoje univerzitního areálu po dobu 
dalších patnácti až dvaceti let.

Celkem 735 studentů a zaměstnanců vyplnilo pocitovou 
mapu, která byla k dispozici na webu nebo v prostorách 
univerzity – dohromady ohodnotili 5 324 míst. Na poci-
tovou mapu navázal průzkum pomocí online dotazníků, 
kterých se sešlo 452 – tři čtvrtiny z nich vyplnili studenti 
a čtvrtinu zaměstnanci. Závěrem proběhly ještě čtyři 
workshopy. Jejich součástí byla procházka s architektem 

Jakubem Marešem ze spolku K světu, jenž zároveň před-
stavil návrh možných architektonických úprav kampusu. 

A co z  průzkumu vyplývá?
Uživatelé kampusu by přivítali například více venkov-
ních laviček a stolů a rovněž zastřešený venkovní prostor 
s možností občerstvení. Pozitivně hodnotí údržbu trav-
natých ploch a vzrostlé zeleně, líbí se jim také systém 
sdílených koloběžek, nové workoutové hřiště či lezecká 
stěna. Uvítali by vodní prvky v kampusu či možnost 
posezení na některé ze střech, dostatek míst na parko-
vání nebo běžeckou stezku kolem areálu. Všichni se těší 
na prodloužení tramvajové trati na Borská pole, která by 
v horizontu dvou let měla usnadnit příjezd do kampusu 
z centra města.

Právě efektivnější využívání parkovacích kapacit, inteli-
gentní osvětlení a jiné „vychytávky“ jsou součástí dalšího 
projektu souvisejícího s areálem ZČU – Smart Campus. 
Ten vychází z předpokladu, že univerzitní kampus je 
vlastně takovým malým městečkem, na kterém je možné 
otestovat nejrůznější chytré technologie a získat zpětnou 
vazbu, jak fungují. Do projektu se zapojilo všech devět 
fakult ZČU včetně výzkumných center. V kampusu se 
již testují parkovací senzory pro chytré parkování, které 
hlásí obsazenost daného místa. •

Univerzitní areál  
chce být kampusem snů

Častým tématem Kampusu snů 
byly také parkové úpravy. Na této 

vizualizaci jsou zelené plochy vyznačené 
červeně. Čím sytější červená barva, 

tím větší je jejich potenciál.


