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Nejstarší budova  
čeká na omlazení. 
Dostane fasádu, 
která bude ladit

Tady všechno začínalo. Od položení základního kamene strojní fakulty 
Vysoké školy strojní a elektrotechnické v roce 1985 se píše historie dnešního 
kampusu na Borech. Odstartovala stavba jejího sídla, navrženého architektem 
Pavlem Němečkem, a než v roce 1992 skončila, už v Plzni existovala Zápa-
dočeská univerzita a budova patřila její strojní fakultě. Ke strojařům se zane-
dlouho přistěhovali studenti Fakulty aplikovaných věd a později také Fakulty 
ekonomické a Ústavu jazykové přípravy.

Budova se postupně rozrůstala, až se stala komplexem. V letech 1996 až 1998 
k ní nejprve ze severovýchodní strany přibylo Centrum informatizace a vý-
početní techniky neboli CIV, kde sídlí také Celoživotní a distanční vzdělávání 
ZČU a Zahraniční vztahy. V letech 1999 až 2001 se k němu přistavěla uni-
verzitní knihovna (více na str. 27). Fakultu strojní a budovu CIV spojuje pro-
sklená chodba – krček, pod nímž vede pěší trasa k Fakultě aplikovaných věd.

Na západní straně Fakulty strojní se začalo stavět v roce 2011. Hloubily se 
základy pro její výzkumné centrum RTI, které bylo hotové rok nato, a mohlo 
začít stěhování laboratoří. Centrum připomíná průmyslovou halu nejen ze-
vnitř, ale díky čtyřem „továrním“ světlíkům na střeše také zvenčí. 

Budova strojní fakulty stále nezapře dobu svého vzniku a navenek nemusí pů-
sobit zrovna příjemně. Má se to ovšem změnit. Architekt Pavel Němeček totiž 
spolu se synem Danielem vypracovali projekt na zateplení celé stavby, které by 
kromě energetických úspor přineslo také novou, moderně vyhlížející fasádu. 
Budova by pak díky ní barevně ladila nejen se sousední Fakultou elektrotech-
nickou a centrem RICE, ale také s logem Západočeské univerzity. •

Stavbou strojní fakulty před třiatřiceti lety 
začalo budování plzeňského univerzitního areálu. 
Postupně se rozšiřovala a dnes je z ní komplex 
s výzkumným centrem i knihovnou.
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1 Vizualizace nové fasády.
2  Výzkumné centrum Fakulty strojní RTI.
3  Chodba spojuje budovu Fakulty 

strojní s budovou Centra informatizace 
a výpočetní techniky.

4 Vstupní hala Fakulty strojní.
5  Budova Fakulty strojní  

Západočeské univerzity.
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