
Výstavba 
univerzitního 
kampusu

Letecký snímek Borských polí před začátkem výstavby 
univerzitního kampusu.

Poklepání základního kamene v roce 1985 – zahájení výstavby nejen 
strojní fakulty, ale i celého univerzitního kampusu.

Po svém vzniku působila univerzita na řadě míst po 
celé Plzni. Fakulty sídlily a vyučovaly v mnoha prona-
jatých i vlastních prostorách a roztříštěnost výuky byla 
vnímána jako jednoznačná překážka. Z tohoto důvodu 
vznikl záměr koncentrovat výuku do právě vznikajícího 
areálu na Borských polích. Zelený trojúhelník, jak se 
místo pro univerzitu začalo nazývat, se měl proměnit 
v univerzitní městečko se všemi fakultami, sídlem 
rektorátu, univerzitní knihovnou, menzou a další infra-
strukturou. Z velké části se tento záměr naplnil. Borská 
pole se od položení základního kamene v roce 1985 
proměnila v univerzitní kampus, kde sídlí pět fakult, 
tři výzkumná centra, rektorát, menza a univerzitní 
knihovna. Na atraktivitě celého univerzitního městečka 
by měla určitě přidat tramvajová linka, jejíž prodlouže-
ní z konečné na Borech se plánuje.

Výstavba rektorátu v roce 1995.

1985
položení základního kamene strojní fakulty na Borských 
polích, počátek vzniku univerzitního areálu

1992
na Borská pole se stěhuje strojní fakulta – do té doby 
vyučovala v sadech Pětatřicátníků 14 (dnes zde sídlí fakulta 
právnická) a v Husově ulici 11, kde do roku 2016 sídlila 
ekonomická fakulta

1992
do budovy strojní fakulty se  přemísťuje  fakulta aplikova-
ných věd, která do té doby měla katedry rozptýlené po celé 
Plzni (sady Pětatřicátníků, Mikulášské náměstí – dnešní 
Církevní gymnázium, Husova ulice 11)

1996
dokončena stavba rektorátu, který se na Borská pole přestě-
hoval z Americké třídy z budovy dřívějšího sídla Krajského 
výboru KSČ

1996–1998
stavba Centra informatizace a výpočetní techniky (CIV)

1999–2001
výstavba budovy univerzitní knihovny

2002–2004
stavba nové budovy elektrotechnické fakulty (dříve sídlila 
v sadech Pětatřicátníků 14, dnešním sídle 
právnické fakulty)  

2004
otevření nové menzy v univerzitním kampusu

2012
kolaudace nové budovy fakulty umění a designu 
Ladislava Sutnara

2012
dokončena stavba výzkumného centra RTI

2014
dokončena stavba výzkumného centra NTIS, do jehož 
prostor se stěhuje fakulta aplikovaných věd

2014
dokončena přístavba univerzitní knihovny

2015
zkolaudována budova výzkumného centra RICE

2016
fakulta ekonomická se stěhuje z Husovy ulice na Bory

V roce 1998 již stojí budova strojní fakulty, rektorát, menza i tělocvičny.

Stavba strojní fakulty a menzy.
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1985
položení základního kamene k výstavbě 
univerzitního areálu na Borských polích
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Pohled na univerzitní kampus z roku 2014.

Ideový návrh areálu VŠSE.

Mezinárodní letní jazyková škola vznikla ještě 
před založením samotné univerzity jako reakce na 
nedostatečnou nabídku cizích jazyků v Plzeňském 
kraji. Jejími kurzy prošlo na tisíce účastníků, celkový 
počet se přibližuje k desetitisícové hranici.  Některým 
z nich letní škola učarovala díky své unikátní 
atmosféře natolik, že přijíždějí do plzeňského kampusu 
opakovaně. Z řad studentů není výjimkou čtyřnásobná 
či osminásobná účast. Mezi nejvěrnější zahraniční 
lektory patří Charles Hall z University of Memphis, TN 
(USA), který v roce 2007 obdržel od ZČU titul čestného 
doktora za přínos k rozvoji Západočeské univerzity 
a k šíření jejího věhlasu v zahraničí, zejména v USA. 
O tom, že je pozice letní jazykové školy Západočeské 
univerzity unikátní v celé České republice, svědčí 
i ocenění Evropské jazykové ceny Label, které získala 
za inovační projekty v oblasti jazykového vzdělávání 
v roce 2004. V letech 2001–2005 se tato akce konala 
pod osobní záštitou předsedkyně České komise pro 
UNESCO  Jaroslavy Moserové. Za více než čtvrtstoletí 
svého fungování si vydobyla silnou pozici v oblasti 
letního jazykového vzdělávání v regionu i v republice 
a patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější akce 
s mezinárodním přesahem, které ZČU pořádá.

Postupně začala v rámci univerzity vznikat celá 
řada dalších letních škol, takže ani o prázdninách 
posluchárny  nezejí prázdnotou. 

Druhou největší  a nejpopulárnější letní školou se stal 
ArtCamp, fungující již dvanáct let, pod patronací 
fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, největší 
akce svého druhu v České republice. Zájemci z celého 
světa si každoročně vybírají z pestré nabídky desítek 
uměleckých kurzů, které vedou mistři z tuzemska i ze 
zahraničí (např. USA, Kanady, Japonska, Německa, 
Francie, Itálie, Portugalska, Polska, Slovenska).

Další letní školu nazvanou JuniorFEL, zaměřenou 
na děti se zájmem o elektroniku, pořádá fakulta 
elektrotechnická. 

Fakulta ekonomická otevírá své posluchárny žákům 
základních škol v letní škole Homo economicus. 
V letošním jubilejním roce pořádala univerzita celkem 
osm letních škol.

Letní školy 
na ZČU
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1990
v červenci 1990 se poprvé konala Mezinárodní 
letní jazyková škola


