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Adresa Kollárova 19, kde dnes sídlí Správa kolejí 
a menz Západočeské univerzity v Plzni a také univerzitní 
menza, je zajímavá pro milovníky historie a někdej-
ších Škodových závodů. Má toho s nimi společného 
dost. Podrobnosti o budově zná architekt a historik 
Petr Domanický ze Západočeské galerie v Plzni. „Celá 
 Kollárova ulice je totiž na místě bývalé Škodovky,“ 
říká. Škodovácká strojírna fungovala tam, kde se dnes 
nacházejí divadelní sklady, a tam, kde je menza, byla 
původně slévárna. „Byl to jeden velký areál,“ popi-
suje Petr Domanický a dodává, že budova menzy 
ale není tou, v níž se tavily kovy a vyráběly odlitky. 

„Když Škodovka v těchto místech zrušila výrobu a pře-
sunula ji dále od centra, některé objekty tehdy rozpro-
dala, některé pozemky si nechala. A právě na místě 
slévárny postavila spolkový dům zvaný Nebe – jakožto 
protiváhu domu Peklo. V něm byla mimo jiné jídelna 
pro zaměstnance a také zahrada s venkovním jevištěm, 
které tam je dodnes,“ pokračuje Domanický. Kdo chce 
vidět zbytek jeviště, musí se vydat na bývalou zahradu 
spolkového domu. „Z té je, jak je v Plzni bohužel 
obvyklé, parkoviště,“ konstatuje Petr Domanický. Je-
viště se, přestavěné a téměř nepoznatelné, tísní mezi 
garážemi a jeho dřevěnou střechu zakrývá strom. •
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1  Správa kolejí a menz Západočeské  
univerzity v Plzni, Kollárova 19.

2  Střecha někdejšího jeviště spolkového domu  
Nebe se dnes tyčí nad garážemi ve dvoře.
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Sady Pětatřicátníků 16
Dům, který vznikl po roce 1850, je nedílnou součástí 
plzeňské městské památkové rezervace. Je jedním z řady 
domů postavených na místě zasypaného hradebního 
příkopu vně městské hradby a památkáři ho popisují 
jako stavbu na rozhraní klasicismu a eklektismu. Na-
jdete v něm knihovnu právnické a filozofické fakulty.

Kde je ještě ZČU?

Cheb
Pobočka Fakulty ekonomické v Chebu sídlí v Hradební 
ulici. V budově blízko historického centra města předtím 
sídlil Okresní výbor KSČ, univerzita ji využívá od května 
1990. Část budovy slouží také jako ubytovna studentů.

Riegrova 17
V domě mezi sídly Fakulty právnické a Galerie Ladi-
slava Sutnara v centru Plzně má zázemí Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM 
a Stavovská unie studentů. V historickém podzemí 
funguje od roku 1995 vysokoškolský klub Pivoňka.

Koleje
Plzeňské koleje ZČU sídlí na Borech v Máchově 
a Baarově ulici, dále na Klatovské a v budovách 
bývalého národního podniku Armabeton v Borské ulici. 
Další kolej se nachází v Bolevecké ulici na Lochotíně. 


