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Pro Správu kolejí a menz ZČU Máchova rozhodně 
neznamená poslední letošní práce. V tomto roce totiž 
zkrásní i další koleje tak, aby se v nich dobře bydlelo 
nejen studentům, ale také hotelovým hostům. Podí-
vejme se na ně blíže. 

Komfort pro studenty
Rekonstrukce koleje Máchova 20 odstartovala v září 
2020 a původně měla skončit letos v únoru, nicméně 
ji zbrzdila covidová pandemie. Téměř vše už sice bylo 
hotovo, ale zpozdila se dodávka požárních ventilů, bez 
nichž stavbu nebylo možné zkolaudovat. Z únorového 

termínu se tak stal květnový, který už ale bude defini-
tivní. Pak se do Máchovy budou moci vrátit studenti, 
a pokud mezi nimi budou také pamětníci, kolej možná 
ani nepoznají. Její kapacita sice rekonstrukcí klesla ze 
449 lůžek na 391, ale o to více se zvýšil komfort. Pokoje 
už nově budou pouze jedno- nebo dvoulůžkové a všech-
ny se sociálním zařízením, tedy ty, o něž mají studenti 
největší zájem. V neposlední řadě studenti určitě také 
ocení dvě kuchyňky na každém patře.
Proměna Máchovy 20 vyšla na téměř 106 milionů korun 
bez DPH. Ze 60 procent se na ní podílelo minister-
stvo školství, jehož dotace má Západočeské univerzitě 
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Koleje Západočeské univerzity

NA NOC  
I NA CELÝ  
ROK

Zateplení, výměna všech oken, rozvodů, 
obnova sociálního zařízení, vnitřního 
vybavení. Pokud se taková rekonstrukce 
týká běžného rodinného domu, může 
trvat pár měsíců. Když ale jde o jednu 
z největších kolejí Západočeské univerzity, 
zaberou nákladné práce i rok a půl. Je to 
případ sedmipatrového paneláku s adresou 
Máchova 20, jehož zkrášlovací kúra se 
v době vydání tohoto čísla chýlí ke konci.
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pomoci také s rekonstrukcí sousední, prakticky totožné 
koleje Baarova 36 s 382 lůžky, která už je také v plánu. 
„Bude se rekonstruovat ve stejném rozsahu,“ říká ředitel 
Správy kolejí a menz Petr Jícha.

Jedna univerzita, deset kolejí
Západočeská univerzita v Plzni dnes nabízí ubytování 
celkem na deseti kolejích s více než 2600 lůžky. Největší 
kapacitu mají dva propojené devítipatrové paneláky 
Bolevecká 30–32 se 708 studentskými a 59 hotelovými 
lůžky. Následuje komplex tří paneláků Borská 53, kte-
rému se podle původního účelu stále říká Armabeton 
a kde najdeme 563 lůžek, po něm zmíněná Máchova 20, 
dále dva čtyřpatrové domy Máchova 14–16 s 392 lůžky, 
Baarova 36 a nejmenší Klatovská 200 se 155 lůžky, kde 
jsou také čtyři bezbariérové pokoje.
Kromě Máchovy 20 vloni Západočeská univerzita inves-
tovala do kolejí zhruba sedm milionů korun. V Máchově 
16 se tak mohl zrekonstruovat byt pro studenty, Bolevec-
kou 30–32 vylepšila úprava interiéru vrátnice, výměna 
stoupaček včetně kanalizačních svodů, rekonstrukce 
koupelen, chodbového osvětlení a výměna protipožár-
ních dveří, která se týkala i koleje Borská 53. Na Borské 
se navíc instalovaly žaluzie do oken a ve všech kolejích 
se průběžně malovalo tam, kde to bylo nejvíce třeba.

Komfort i pro veřejnost
Kromě studentských pokojů jsou vyhledávané také po-
koje pro veřejnost, které má momentálně k dispozici jen 
Bolevecká 30–32. Nabízí 48 dvoulůžkových hotelových 
pokojů, jeden trojlůžkový a dva čtyřlůžkové, přičemž po-
koje mohou mít sociální zařízení vlastní, ale i společné 
na chodbě, mohou mít televizi, ale také nemusí. Stačí 
si vybrat. S otevřením zrekonstruované Máchovy 20 se 
nabídka hotelového ubytování na univerzitě ještě zvýší, 
neboť v budově vzniklo osm jednolůžkových pokojů 
s vlastním sociálním zařízením a osm dvoulůžkových 
se společným sociálním zařízením vždy pro dva z nich. 
Samozřejmostí je Wi-Fi připojení. „Předpokládáme, že 
je otevřeme v červnu,“ pokračuje ředitel Správy kolejí 
a menz a dodává, že v letních měsících se může veřej-
nost za zvýhodněnou cenu ubytovat také na uvolněných 
studentských pokojích.

Jídlo, pití, sport
Studentům i hotelovým hostům nabízejí koleje Zápa-
dočeské univerzity příjemné prostředí, které nekončí 
u ubytování. Například v přízemí koleje Bolevecká fun-
guje od prosince loňského roku znovuotevřené Bistro 

Bolevecká. Od původního nájemce přebral prostory no-
vý, bistro se dočkalo rekonstrukce, moderního vybavení 
i obměny sortimentu a láká na obědy, svačiny, na po-
sezení nad kávou při rozhovoru nebo třeba při učení.
Spíše na zábavu a nápoje než na jídlo se soustředí také 
tři vysokoškolské kluby, které v budovách kolejí sídlí. 
Jaké výhody to nabízí studentům, bavícím se dlouho 
do noci, asi nemusíme popisovat. Můžeme ale vyjme-
novat zmíněné kluby. Klub Ucho sídlí na Bolevecké, 
klub Studna s dlouhou tradicí od osmdesátých let 
najdou studenti v Máchově ulici a třetí klub Bastila 
v areálu na Borské.
Daleko od kolejí nemusí chodit ani ti, kteří si chtějí 
po dlouhé noci protáhnout tělo. Na Bolevecké najdou 
venkovní hřiště, tělocvičnu i posilovnu, venkovní hřiště 
je v Máchově, kde se pro zajímavost nachází i hudeb-
ní zkušebna, a ze všech nejnovější kolejní sportoviště 
s tartanovým povrchem slouží na Borské 53.

Jak se shání ubytování?
Kapacita kolejí Západočeské univerzity bývá v posled-
ních letech vždy maximálně využitá. Poptávka sice 
nabídku před začátkem akademického roku většinou 
převyšuje, nicméně počítá se s tím, že ubytování shá-
nějí i studenti, kteří se kromě plzeňské přihlásili ještě 
na jinou vysokou školu, budou si vybírat, kam nakonec 
půjdou, a počet zájemců se tím sníží.
V září 2021 bylo třeba kvůli inflaci mírně navýšit cenu 
kolejného, které se upravovala naposledy začátkem 
roku 2019. Podle typu pokoje se tak ceny zvedly o šest 
procent a kolejné se nyní pohybuje od 2 380 Kč měsíčně 
za čtyřlůžkový pokoj se sdíleným sociálním zařízením 
do 3 920 Kč za ubytování na dvoulůžkovém pokoji, který 
má sociální zařízení i kuchyňku vlastní.

Rok 2022
Co se týče investic do kolejí, je výhled na letošní rok 
podle Petra Jíchy podobný tomu loňskému. Vše, co se 
bude dít, se bude dít pro zvýšení komfortu ubytování. 
„Předpokládáme investice ve výši zhruba 5,5 milionu 
korun, které budou zahrnovat dokončení výměny stou-
paček a kanalizačních svodů a rekonstrukce koupelen 
na koleji Bolevecká 30–32, dokončení oplocení areálu 
včetně vjezdové brány a instalování žaluzií do oken 
na jižní straně budov na Bolevecké,“ dodává ředitel.
Studentům, zaměstnancům i hostům, kteří na kolejích 
Západočeské univerzity stráví letos či v budoucnu tře-
ba jen jednu noc nebo celý akademický rok, přejeme 
příjemný pobyt! �

Zrekonstruovaná kolej Máchova 
20 je teď komfortnější než bývala. 
Nově už v ní jsou pouze jedno- 
či dvoulůžkové pokoje, všechny se 
sociálním zařízením. Právě o takové 
mají studenti největší zájem.


