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I.  Úvodní 
informace
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Cílem série aktivit bylo získat informace o potřebách uživatelů kampusu ZČU na Borských 
polích, jejich podněty a požadavky pro využívání kampusu tak, aby bylo možno tyto informa-
ce zapracovat do architektonického zpracování studie rozvoje kampusu. Projekt realizovalo 
Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s architektonickým ateliérem K světu.
 

V průběhu projektu proběhly následující aktivity zapojení uživatelů:
 1.  Pocitová mapa (prosinec 2017–únor 2018)
 2.  Názorový průzkum (březen 2018)
 3.  Workshopy se studenty (duben 2018) 
 4.  Workshopy se zaměstnanci (květen 2018)

 Tyto aktivity a jejich načasování byly vybrány tak, aby umožnily zapojení a tedy získání informací 
od různých skupin uživatelů a získání informací různé úrovně a kvality. Jednotlivé kroky na sebe 
v celkovém procesu navazovaly a podporovaly postupně intenzivnější zapojení uživatelů.

Součástí závěrečné zprávy jsou zprávy z jednotlivých aktivit zapojení uživatelů a souhrnná 
zpráva. Souhrnná zpráva předkládá celkové výstupy, které zaznívaly v průběhu procesu syste-
maticky od různých skupin uživatelů a v rámci více aktivit a měly by být zváženy a reflektovány 
v zadání pro zpracování studie rozvoje kampusu. Závěrečná zpráva dále obsahuje kromě textové 
části také grafickou část, která ilustruje možnosti zapracování požadavků a potřeb uživatelů do 
architektonické studie.

V diskusích zaznívaly také problémy, které nejsou přímo využitelné pro cíle projektu, tj. nejsou 
relevantní pro uvažovanou studii. Rozhodli jsme se i tyto informace zahrnout do záznamů vý-
stupů jednotlivých kroků, aby byli informováni správci relevantních budov a vedení jednotlivých 
fakult a popsané problémy a požadavky mohli řešit.

Některé z požadavků, které by měly být reflektovány v architektonicky zpracované studii rozvoje 
kampusu, je také možné do určité míry realizovat i v krátkodobém horizontu, případně okamži-
tě. Bylo by vhodné některé z požadovaných opatření či úprav kampusu začít realizovat (úpravy, 
které ale neovlivní dlouhodobou koncepci). Vedení ZČU tak ukáže, že energie, kterou uživatelé 
zapojeni do mapování potřeb vynaložili, nebyla marná.
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II.  Souhrnná 
zpráva
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II.1 
Konkrétní klíčové požadavky
pro architektonickou studii rozvoje 
kampusu

Veřejná prostranství:

 •   Zajistit kvalitní vybavení veřejného prostoru pro relaxaci i práci: 
– více různých typů posezení – pro různě velké skupiny (jednotlivce, malé a velké sku-
piny), pro různé typy činností (práci – včetně vybavení potřebnými přípojkami, pro jídlo 
– v blízkosti občerstvení/menzy, pro relaxaci), zastřešená x nezastřešená 
– zeleň poskytující stín (výběr zeleně musí reflektovat problémové složení podloží a po-
třebu rychlého růstu a zajištění dostatečné rozlohy koruny)

 •  Vybavit a zpřístupnit vnitrobloky (pro výuku, práci i relaxaci)
 •   Zvýšit hravost a vizuálnost prostoru kampusu 

– doplnit hravé prvky ve veřejném prostoru (např. houpačka, houpací síť, hřiště pro 
dospělé, pomalovaný chodník, atd.) 
– Vytvořit prostor pro prezentaci umění

 •   Zakomponovat do kampusu vodní prvek (prvek s využitím dešťové vody případně slouží-
cí k retenci a následně využitelný pro zálivku např. sportovních ploch)

 •   Vybavit veřejná prostranství Kampusu zařízením umožňujícím venkovní společenské 
a kulturní aktivity ve větším měřítku (koncerty, letní kino, atp.)

 •  vytvořit neutrální/společný prostor (kavárnu, altán), místo které by spojovalo všechny fakulty
 •   Identifikovat vhodné budovy pro vybudování zelených střech, které umožní lepší naklá-

dání s dešťovými vodami a zlepšení klimatických podmínek v kampusu. Zpřístupnit 
a umožnit využití střech pro výuku, případně relaxaci

Stravování: 

 •   Vytvořit podmínky pro alternativní stravování mimo menzu (další restaurace, delší pro-
vozní doba)

 •   Rekonstrukce, zkapacitnění + delší provozní doba stávající menzy, výstavba druhé men-
zy (v delším časovém horizontu)

 •   Vytvořit podmínky pro zvýšení počtu kvalitnějších kaváren/občerstvení s delší provozní dobou
 •   Vytvořit podmínky pro jídlo venku (na více místech – viz veřejný prostor)



Kampus snů? Závěrečná zpráva 9

Sport: 

 •   Vybudovat běžeckou stezku kolem kampusu
 •   Doplnit volně přístupné sportovní prvky (např. pingpongový stůl)
 •   Doplnit sportovní areál
 •   Doplnit související vybavenost (pítka, sprchy, převlékárny)

Životní prostředí (zeleň a voda):

 •   Řešit využití srážkové vody (prostory pro retenci vody, příprava na využití na zálivku 
hřišť, veř. prostor apod., minimalizace odvodnění do kanalizace, zelené střechy)

 •   Využít stávající památkově chráněnou alej a doplnit ji tak, aby vytvořila ohraničení kampusu

Areál kampusu:

 •   Řešit nové „hlavní“ vchody u NTIS / FDULS (v návaznosti na tramvajovou trať),
 •   Řešit další vstupy do areálu (od „Darebáka“, cyklostezka od Bor, pěší stezka od Kaplí-

řovy ul.)
 •   Zvýšit kapacitu parkování celého kampusu, parkovací dům (upravit provizorní parkoviště 

u FEL a doplnit přístupem k budovám)
 •   Doplnit budovy v kampusu tak, aby byl vizuálně uzavřen centrální prostor (hmotově 

odpovídající budova mezi KTS a knihovnou)
 •   Vybudovat byty v areálu kampusu pro využití ZČU (zaměstnanci, hosté)
 •   Umístit výstavní prostory pro prezentaci úspěchů a výsledků ZČU
 •   Doplnit opatření zlepšující orientaci v kampusu

Smart kampus:

 •   Připravit podmínky pro zavedení autonomního vozidla pro dopravu v rámci kampusu
 •   Umístit v kampusu prostory pro sdílené workshopy/laboratoře/dílny

II.2 
Principy pro budoucí plánování 
a realizace
Kromě konkrétních požadavků k zapracování do studie je potřeba dodržovat do budoucna určité 
principy pro následující dílčí plány nebo realizace jako např. pro plánování sportovního areálu, 
pro systémové řešení zeleně, pro vybavení mobiliářem, pro plánování nových budov, atd. U na-
vazujících dílčích plánů a jednotlivých realizací je potřeba zajistit aby vždy:
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 •   navazovaly na jednotnou koncepci a rozvoj areálu jako celku (masterplan)
 •   pro ně proběhly odborné architektonické studie/soutěže
 •   respektovaly potřebu sjednotit areál (mobiliářem, designem, apod.)
 •   respektovaly potřeby ochrany životního prostředí a zlepšování klimatu kampusu 

(hospodaření s dešťovou vodou, zelené střechy, zeleň)
 •   přispívaly k širšímu aplikování SMART prvků tak, aby se postupně SMART prvky 

staly „vlajkovou lodí“ kampusu
 •   probíhaly konzultace s dotčenými skupinami uživatelů kampusu ke každé dílčí re-

alizaci již v počátečních fázích plánování tak, aby specifické požadavky a potřeby 
uživatelů bylo možno reflektovat

II.3 
Konkrétní náměty respondentů
mimo zadání

Níže jsou uvedené vybrané náměty/problémy, které nejčastěji zaznívaly v jednotlivých krocích 
a které nejsou přímo využitelné pro cíle projektu, tj. pro uvažovanou studii nejsou relevantní. 
Tato témata jsou zde uvedena pro to, aby byli informováni správci relevantních budov a vedení 
jednotlivých fakult a identifikované problémy a požadavky mohli řešit.

 –   Zlepšit prostupnost budov Kampusu, snížit počet zavřených vchodů, otevřít vnitrob-
loky (lepší využití JIS)

 –   Zlepšit venkovní připojení do el. sítě, Wi–Fi
 –   Aplikace pro zlepšení orientace v kampusu
 –   Aplikace slučující stávající aplikace ZČU
 –   Automaty na vodu/pítka
 –   Inteligentní lavičky
 –   Chybí místo pro jakési zklidnění, např. kaple
 –   Uvnitř budov chybí pohodlná místa – křesílka, stoly, zákoutí – pro práci, čekání mezi 

přednáškami, před zkouškou
 –   Je potřeba zútulnění chodeb: sezení, umění, exponáty, výstavy, fotbálek, výmalba
 –   Doplnit hravé prvky do veřejného prostoru (houpačky, pingpongový stůl)

Další podněty a náměty jsou uvedeny v rámci zpráv z jednotlivých kroků konzultací s uživateli 
Kampusu.
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III.  Výstupy 
z jednotlivých 
aktivit zapojení 
veřejnosti
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III.1 
 Textové výstupy pocitové mapy 

III.1.1 Úvod
Sběr podnětů prostřednictvím pocitové mapy probíhal jako úvodní krok v procesu komunikace 
a zjišťování potřeb uživatelů kampusu ZČU. Cílem bylo umožnit uživatelům kampusu, zaměstnan-
cům i studentům, ohodnotit konkrétní místa v kampusu. Respondenti byli vyzváni, aby označili 
a případně okomentovali místa, která:

 •   se jim líbí,
 •   se jim nelíbí,
 •   potřebují změnu
 •   a místa kde relaxují.

Sběr podnětů proběhl prostřednictvím fyzických map umístěných v prosinci v budově FEL a FST 
a prostřednictvím on-line mapy v lednu 2018. Možnosti vyplnit elektronickou mapu využilo 605 re-
spondentů – studentů i zaměstnanců, prostřednictvím fyzických map se se vyjádřilo dalších 
130 studentů a zaměstnanců. Respondenti dohromady ohodnotili 5324 míst a okomentovali 2129 
míst.  Ve zprávě naleznete shrnutí komentářů z pocitové mapy. Komentáře byly použity v doslovném 
znění a nebyly jazykově upraveny. Komentáře jsou rozděleny podle míst, ke kterým se vztahovaly. 
V některých případech nicméně nebylo možno jednoznačně určit, ke kterému místu se komentář 
vztahuje. Upřesnění konkrétních míst a souvisejících komentářů je možné nalézt na http://www.
pocitovemapy.cz//zcu-2017/nahled, kde jsou k dispozici on-line výstupy pocitové mapy. V on-line 
prostředí je také možné použít různé filtry k zobrazení detailnějších nebo agregovaných informací.

Obrázek 1 Ukázka výstupu on-line pocitové mapy areálu kampusu ZČU na Borských polích
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III.I.2
Shrnutí komentářů

Mapa kampusu s označením jednotlivých území pro shrnutí komentářů

1  Travnatý prostor uprostřed areálu ZČU
2  Prostor mezi rektorátem a menzou
3  Vstup do areálu od zastávky MHD
4  Prostranství před Katedrou tělesné výchovy (KTV)
5  Hřiště mezi knihovnou a Katedrou tělesné výchovy (KTV)
6  Prostranství před Fakultou strojní (FST)
7  Prostranství (vnitroblok) mezi budovami Fakulty strojní (FST) u Crosscafé
8   Prostranství mezi budovami Fakulty strojní (FST), Fakulty ekonomické (FEK) 

a Centra informatizace a výpočetní techniky (CIV)
9  Zalesněná plocha naproti knihovně
10   Travnatý prostor před vstupem do budovy Fakulty designu a umění 

Ladislava Sutnara (FDU)
11   Travnatý prostor mezi budovami Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDU), 

Fakulty elektrotechnické (FEL) a ulicí k Letišti
12  Pyramida (amfiteátr) u Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (FDU)
13  Památkově chráněná alej (není ve vlastnictví ZČU)
14  Prostor za Fakultou strojní (FST)

Obrázek 2 Mapa areálu kampusu ZČU na Borských polích
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III.1.2.1 
Travnatý prostor 
uprostřed areálu 
ZČU 

Místa, která se líbí:

Kameny jsou super :)

 V létě je super sednout si jen tak na 
trávudoprostřed kampusu. :)

 Výstava kamenů dala obyčejné-
mu chodníku zajímavý nádech.

Kameny, příroda, křižovatka lidských cest.

Pěkná procházka mezi kameny.

 Venkovní kavárna, která zde v rám-
ci nějakých akcí již byla.

Praktické a kvalitní cesty.

 V létě dobrý prostor pro od-
počinkové aktivity

 Nove hřiště určitě vypadá k světu. Ne-
chodím tam, ale je to lepši než to bylo.

 Škoda tak malého počtu laviček, za pěkné-
ho počasí se zde krásně sedí a odpočine

Plocha na fotbal.

 Odpočinkové místo v letní měsíci, ale moh-
lo by to být víc laviček, případně stromy

Pěkný park

 Trávník – skvělé místo na pose-
zení, když to počasí dovolí.

Popsané kameny jsou fajn.

Geologická cesta

Správně dostavený chodník.

Odpočinek a učení se na sluníčku.

 Geologická expozice – zasloužila by si 
např. mobilní vzdělávací aplikaci

 Líbí se mi tento prostor, který je pod-
le mě nevyužitý a je toho škoda. Kdyby 
tu byly stromy a nějaké lavičky. Vznikne 
překrásné místo pro venkovní odpoči-
nek, když budou mít studenti volno :))

 Zajímavě řešené chodníčky (nejen) k men-
ze – aby nucená procházka byla i hez-
ká (za to díky našim zahradnicím)

 Zeleň mezi menzou a fakultami.

 V létě je super sednout si jen tak na 
trávu doprostřed kampusu. :)

Hezky upravená zeleň.

 Super na vyvalení se na trávě při hezkém počasí.

 Instalace soch a jiných uměleckých 
děl v kampusu – podpora FDU.

 Venkovní travnaté prostory jsou 
pro všechny velmi atraktivní.

Park, zeleň.

Tráva před menzou
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 Myslím, že je fajn mít v kampusu ta-
koví prostor s trávníkem. Chybí mi 
tam lavičky a stromů je taky málo.

Zelená plocha uprostřed kampusu je skvělé 
místo pro odpočinek a scházení se studentů.

Přirozené centrum

Místo, kde si člověk může v létě od-
počinout. Škoda, že tu nejsou žádné 
větší stromy a možná pár laviček.

Hezké prostředí, na jaře kvetou-
cí třešně. Chci více stromů a re-
laxačních zón v kampusu.

Lépe využít prostor pro letní se-
zení venku na trávníku.

Venkovní kavárna, která zde v rám-
ci nějakých akcí již byla.

Dobrá, avšak nevyužitá plocha. Pomoh-
lo by rozmístění laviček či jiných archi-
tektonicky vhodných objektů na sezení, 
v teplých měsících roku by to jistě našlo 
své využití, neb sedět v zeleni je lepší než 
před školou v oblaku dýmu od kuřáků.

Piknik stoly na sezení v lete

Krásný prostor, který by se 
mohl využít pro relaxaci.

Hezký park

V létě dobrý prostor pro odpočinkové aktivity

Poměrně nevyužité prostory. Možná by ne-
bylo špatné vytvořit zde malý park (stromky, 
keře, lavičky) pro využití v letním semestru.

Hezký, velký park.

Hodně zelených ploch, možnost 
si lehnout, házet si frisbee

Umělecké instalace

Fajn v lete.

Centrální Park!

Poměrně hezký menší parčík se spoustou 
zeleně. Uvítala bych více květin a barev.

Pěkný park

Příjemné místo na relax.

Zeleň uprostřed areálu hodnotím velmi 
kladně, ale uvítal bych více relaxačních 
zón, míst k posezení či koutek pro růz-
né volnočasové aktivity mezi hodinami.

Chytré lavičky jsou super, jen 
by jich mělo být víc.

Trávník – skvělé místo na pose-
zení, když to počasí dovolí

Procházení skrz přírodní kus areálu je 
vždy příjemný, ale možná by stálo za řeč 
promyšlení celé této zelené plochy, jest-
li by nemohla obsahovat ještě něco víc.

Super v létě k opalování a učení

Parčík areál propojuje a je příjemný.

Park, cesta od FST k menze

Hezké prostranství mezi budovy, kte-
rému by slušelo ještě další ožive-
ní zejména s možností posezení.

Prosím o ořezání větví, asi na 3 místech 
zasahují do více jak 1/3 chodníku! Děkuji.
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Centrální bod celého areálu, kde se po-
tkávají studenti i pracovníci z celé ZČU.

Líbí se mi volný prostor, kde si během 
hodin můžeme lehnout a slunit se :)

Zatravněné prostranství

Odpočinek a učení se na sluníčku.

Zelená plocha, které není nikdy dost.

Centrum, je vidět do všech stran 
a skoro na všechny budovy.

skvělé lavičky

Líbí se mi tento prostor, který je pod-
le mě nevyužitý a je toho škoda. Kdyby 
tu byly stromy a nějaké lavičky. Vznikne 
překrásné místo pro venkovní odpoči-
nek, když budou mít studenti volno :))

Líbí se mi park, který obohacuje kapus.

Centrum všeho.

Zelený trojúhelník je na jaře dob-
ré místo k posezení venku.

Dobré místo pro setkání se před vchodem.

Instalace soch a jiných uměleckých 
děl v kampusu – podpora FDU.

FEL

Venkovní travnaté prostory jsou 
pro všechny velmi atraktivní.

Architektonická rozmanitost areálu

Přístupová cesta do kampusu, k FEL a FST

Libí se mi sedátko tam kde lidí sedají

Zelená plocha uprostřed kampusu je skvělé 
místo pro odpočinek a scházení se studentů.

Kvetoucí stromy, lavičky.

Hezké prostředí, na jaře kvetoucí třešně. Chci 
více stromů a relaxačních zón v kampusu.

Více laviček s možností dobití elektroniky.

Prostorné posluchárny, záze-
mí – toalety, obchůdek, šatna.

Tak ještě aby to nebylo mé oblíbe-
né místo, když tam studuji. ;)

Umělecké instalace.

Hezky provedený průchod

moderní prostředí – nové posluchár-
ny, třídy, záchody a super bufet

Místa k sezení.

Elektrofakulta jako celek.

Ty závěsy místo žaluzií vypadají příšerně.

Největší „provoz“, vypadá to, že to tu žije.

Podél těchto úzkých cest do kampusu by 
též mohli být lavičky. V létě by to bylo fajn, 
si někam sednout a jen tak odpočívat :)

Stromy v prostranství
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Místa, kde relaxuji 
 

V létě příjemné místo na piknik

Travnaté prostory jsou pro relaxaci jako dělané.

Především v letních měsících je velice hez-
ké si jen tak poležet na trávě a relaxovat, 
poslouchat ptáčky, vnímat dopadající teplo 
a na chvíli zapomenout na okolní svět.

frisbee

Centrální park

myslím, že je dobré v kampusu 
zachovat volně přístupný travnatý 
plac. Zároveň nevím, zda většina 
povalujících se studentů nepřekračuje 
určitou mez ve slušném chování.

Trávník – viz minulý krok.

V teplých měsících je travnatá plocha 
ideálním místem pro posezení či učení. 
Škoda jen, že jej žáci tolik nevyužívají.

Kontejner.

Park

Na tomto svahu se příjemně leží v trávě.

relax na lavičkách

Pamatuji si v prváku, když nás ještě bylo 
hodně, že jsme na trávníku seděli před 
zkouškou a připravovali se spolu.

Pokud je teplo, ráda si zde sed-
nu na lavičku a relaxuji.

Lavičky

Lavičky a spousta lidí… za hezkého dne se 
zde sejdou lidi ze všech fakult na Borech

Zde by bylo fajn místo na relax 
..být tu více stromů a lavičky:)

Při dobrém počasí jsou lavičky skvě-
lé místo ke čtení a nabrání energie.

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Úplně zbytečný prostor. Ošklivá tráva, žádné 
stromy. Nikdo sem nechodí, nevyužitý prostor, 
který by byl skvělým místem pro odpočinek.

Chodník je sice nový, ale není 
dostatečně široký.

Chybí zde více stromů, rostlin, keřů a lavi-
ček na sezení nebo zde chybí umělý ryb-
níček nebo fontána, aby byl v okolí v létě 
lepší a příjemnější vzduch. Je to jakýsi 
pomyslný střed kampusu a je to vlastně 
skoro holina. Prapodivné útvary vzdále-
ně připomínající sochy, chybí lavičky.

Cesta je příliš úzká na to, jak je frekventovaná.

Ano, lze chápat, že na širokých chodnících 
se všichni míjejí velkým obloukem a donutit 
je k fyzickému kontaktu a narušení komfortní 
zóny je prvkem k podpoření interpersonálních 
vazeb. Lidé by také měli chodit na oběd v řadě 
za sebou, aby si zbytečně nepovídali. Celkově 
si ale myslím, že malá šířka chodníku působí 
spíše nepříjemným a negativním dojmem.

Nevyužité místo.
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Tento chodník je moc úzký, pro vy-
hýbání se skupinkám lidí (2+)

Úzký chodník. Když se rekonstruoval, 
doufal jsem, že bude širší. Marně.

Nevyužitý prostor.

Mrtvá zelená plocha. Proč tu nese-
dí třeba studenti na dekách, nepovída-
jí, neučí se…? Nesmí se sem (zcela ne-
smyslně) vstupovat. A proč tu nejsou 
stromy? V létě vedro, v zimě vítr…

Chodník je moc úzký. Navrhuji řešení: první 
je přemístění pár kamenů ze západní strany 
chodníku a tam rozšířit tento chodník, aby 
nedocházelo ke kolizím, která nastanou vždy, 
když procházím. Tím by mohlo vzniknout 
malinkaté náměstíčko, jako tomu je naproti 
Kongresovému centru ve Zlíně. Každopádně 
k rozšíření na západní straně by mělo určitě do-
jít, mnoho kamenů se na této straně nenachází 
a díky NTISu, je tato cesta hojně využívána.

Chodníček s nízkou kapacitou (úzký).

Nezajímavá cesta, nudná a depresivní.

Málo prostoru při hodně lidech.

Nepříjemný otevřený prostor.

Větve stromů jsou přerostlé a zabraňu-
jí ve volném průchodu z FST do menzy.

Absolutně nevyužitý prostor. Bylo by 
skvělé si tam jít prostě sednout/lehnout, 
ale chtělo by to k takové činnosti tro-
chu přizpůsobit. Momentálně k tomu 
tohle místo ani trochu neláká, funguje 
jen jako tráva okolo cesty do menzy.

Celý prostor. Slouží přitom jenom jako cesta 

do menzy. Prostor je přitom velký, má velký 
potenciál pro relaxaci, lavičky, hezké stromy, 
anglický trávník, na kterém by šlo sedět.

Místo se mi velmi líbí, škoda že trávník 
není měkký. Něco jako je v okružních sa-
dech v centru města. Zároveň místu chybí 
vzrostlé stromy (bud, buk, javor). Ne třeš-
ně! Které by vyzývaly k posezení ve stínu. 
Toto místo by mělo velký potenciál stát 
se odpočinkovým místem pro studenty.

Nevyužitý prostor, v létě zásadně su-
chý na truc. Přidal bych lavičky se stol-
ky či podobné volnočasové objekty

Chybí zde více keřů a stromů a rost-
lin a také případně laviček na se-
zení, je to skoro holé místo.

V areálu není, kam si sednout, aniž by ko-
lem nechodily davy lidí. Např. mi tu chybí 
nějaký přístřešek se sezením. Fajn by byly 
venkovní grily, aby tu člověk mohl trávit 
více volného času při posezení s přáteli.

Tady je zelené plochy, ale trávník je na úrov-
ni pole a navíc zde nejsou žádné lavičky

Menza je hrozná, málo místa uvnitř, 
přeplněno, kvalita jídla nic moc.

Chybí lavičky.

Potencionální prostor pro odpočinek 
a relaxaci díky jeho poloze, kde se stře-
távají všechny fakulty, kde je největší po-
hyb lidí je potřeba jeho revitalizace a od-
borná urbanistická studie prostoru

Ostříhat tento strom Děkuji :) (zasahuje do 
chodníku a jeho šířku snižuje téměř o polovinu)

Trávník není pořadně udržován. Není huňatý 
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a kolikrát ani zeleny. Celkově místo je po-
někud prázdné. (Což perfektně zapadá do 
již bezduchého post-moderního kampusu.) 
Nejraději bych tady viděl poradny strom, pod 
kterým by člověk mohl čist (jako na americ-
kých kampusech). Ty male stromy, co za deset 
let moc nevyrostli, určitě náš mrtvy a sedy 
kampus o trochu oživují, ale přijde mi to jako 
by se nikdo o tom rozhodoval bal zelené.

Park by měl mít více zelených prvků 
a více lavičkami tak, aby měl potenci-
ál být hlavním místem pro relax.

Centrální step, pečlivě sekaná s minimem 
stromů, zdůrazňuje naprostou nadlidskost 
urbanismu kampusu. Člověk je jen malým 
šroubkem v soukolí pseudo funkcionalismu 
budov. Do menzy 5 km rovně, do knihovny 2 
km vpravo. Agorafóbie zmaru z neintimity.

Nevyužitý prostor

Nevyužitý prostor

Strom bránící v plynulém pohybu po chodníku

Zcela nevyužitá plocha, málo laviček. Bylo by 
pěkné mít zde například piknikové lavičky i se 
stolkem, grily, místo na pétanque, kuželky, 
ping pong a hlavně nějaký kiosk s pivem.

Proč se třeba zrovna tady nejí venku? Stude-
né prázdné, žádná studentská atmosféra.

Potenciálně krásný prostor pro relaxaci je 
ukázkou totální bezradnosti jak jej využít.

chybí tu sezení, lavičky… málo stínu

takový zvláštně otevřený prostor, bylo 
by milé mít své koutečky, nebo nějak 
ten prostor rozčlenit, přidat stromy…

Chybí lavičky, stoly. Když je hezky, spous-
ta lidí by se zde ráda učila nebo od-
počívala a takto to není možné.

Chybí stromy, lavičky – více parko-
vá úprava by byla příjemnější.

Uskupení železného šrotu, která – jako každá 
jiná hromada rezavého šrotu – nepůsobí este-
ticky a evokují pocit, že by se mělo uklidit…

Zbytečně velká plocha bez funkce a nápadu.

prostor trávníků uprostřed kampu-
su je nevyužitý, chybí vzrostlé stro-
my a možnost posezení ve stínu.

Občasný zápach kanalizace.

Větve zasahují do chodní-
ku a musí se obcházet.

Velice nepraktický řešené prostranství, cesty 
neusnadňují chůzi, ale spíše jí prodlužují.

Místa, která chtějí změnit

Přidat možnost sportovních aktivit, nebo 
venkovní studovny. Jakékoliv využití kde 
se budou scházet lidi je pozitivní.

Posezení, lavička, kontejner s veřejnou 
knihovnou, kam by lidé mohli donášet 
knihy, případně je odnášet za přinesené 
2 knihy. Knihovna by fungovala na princi-
pu důvěry, tedy žádný pracovník uvnitř.

Lavičky s výhledem na celý kampus + na hřiště.
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Chtělo by to přidat více cest a laviček, za-
sadit více zeleně pro zpříjemnění prostředí 
a vytvoření ideálního relaxačního místa.

Chybí hlavně více zeleně, teď je to ta-
kové nezáživné a v létě vypálené :(

Posezení, lavičky

Lavičky

Lavičky

Více laviček, míst pro odpočinek

Chybí místa pro sport mezi hodina-
mi – beach volejbal, fotbal…

Pokud by to bylo možné, přidat další ven-
kovní sportoviště pro krácení volného času 
mezi hodinami – pingpongový stůl, bas-
ketbalový koš, hřiště na badminton…

Kryty přechod do menzy

Přidat lavičky se stoly

Lavičky, park pro odpočinek venku.

Málo laviček, stromů a zeleně

Voda – fontána/oáza

Malý počet laviček. Navíc se tento pro-
stor dá využít za dobrého počasí i více 
kulturně, např. divadlo, hudba

Více květin.

Více laviček k relaxaci

Lavičky, není kam si sednout

Studentská hospůdka

Uvítal bych více relaxačních zón, míst 
k posezení či koutek pro různé vol-
nočasové aktivity mezi hodinami.

Více laviček

Nedal by se někam umístit bar nebo čajovna? 
Nekecám, postele postačí. Hodně postelí…

Zlepšit dekoraci.

Zahradní architektura anebo jak založit park.

Nějaký zajímavý objekt to chce. 
Pár šutrů nikoho nezajímá.

Víc stromů

Více relaxačních míst – pěkné mís-
to pro posezení, tento prostor mi při-
jde strašně prázdný a nevyužitý.

Volný prostor, kde mohou vyrůst „přirozená“ 
místa pro odpočinek a střetávání studentů.

Zvětšení průchozího místa.

O pár laviček navíc by nevadilo pro odpočinek.

Těch několik týdnu, kdy na tomto místě sídlily 
kontejnery Pěstuj prostor, byly velmi příjemné. 
Byl bych za podobné letní využití velmi rád.

Relaxační prostor na trávní-
ku – např. houpací sítě

V kampusu Bory chybí jakákoli vodní plocha

Úprava plochy pro Discgolf, pří-
padně další diskové hry.

Oživení geologické stezky!

Lavičky, posezení v zemi (viz posezení 
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před vchodem FSV ČVUT), poležení, ko-
munitní prostor, venkovní aktivity…

Vysázet více stromů a přidat cestičky, aby se 
zde na jaře a v létě dalo sedět na lavičkách, 
případně na trávě. Nechci volný čas v těch-
to obdobích trávit zavřený v místnostech.

Lavičky, stromy, anglický trávník, kontejner 
s prodejem kávy? Jediné CrossCafe v ce-
lém areálu, přitom průměrná káva. Mladí 
lidé jsou hipsteři, pijí kvalitní kávu a v kon-
tejneru uprostřed by byla kavárna skvělá.

Bylo by super mít univerzitní workshop mís-
to... spousta lidí bydlí na koleji atd. a když 
si člověk chce něco opravit musí složitě 
řešit kde… mít místo kde bude pájka, vr-
tačka, pila co já vím… to by mi líbilo.

Více laviček

Lavičky jsou super, ale nejsou připoje-
ny k el. proudu. Toto místo je poměrně 
rušné z hlediska procházejících jednot-
livců a dvojic, které ruší intimitu.

Přidat více sedaček/laviček

relaxační zóna v přírodě

nevyužití potenciálu této plochy

Chtělo by to přidat více cest a laviček, za-
sadit více zeleně pro zpříjemnění prostředí 
a vytvoření ideálního relaxačního místa.

Lavičky a keře.

Špatná koncepce kampusu – každá 
budova má vchod na jinou stranu, dojít 
od jedné k druhé v nejhorším případě 
(např. FAV-FEL) trvá i přes 5 minut. Kvůli 
novému tramvajovému spojení s centrem 

města bude podle mě třeba propojení 
zlepšit, aby většina lidí stále nechodila 
na zastávku linky č. 30 (např. vytvořit 
nový vchod FST i na druhou stranu).

Volné lavičky se stolky a dosah eduroamu.

Vrátí se inteligentní lavičky?

Možnosti k sezení.

Určitě vylepšit (modernizovat) vizualizaci 
a vzhled prostředí mezi fakultami a jídelnou 
(chodníky rozšířit a možná zkrášlit okolí).

Prázdná holá pláň – přístřešky, sezení apod.

Vodní plocha

Posezení.

Více stromů, lavičky (normál-
ní, ne ty rádoby „chytré“)

Lavičky

Lavičky

Lavičky (hezké lavičky, ne rezavá špína)

Vhodné místo k vysazení stromů, lavičky, stoly.

Více laviček, míst pro odpočinek.

Zde by mohlo být na trávě zázemí, mož-
nost půjčit si někde deku a lehnout si 
v letních měsících, půjčit si sportovní vy-
bavení, koupit si pivo a relaxovat.

Pro umisťování děl by měl existovat ně-
jaký záměr. Způsob, jakým se budou 
rozmisťovat i do budoucna. Teď leží po 
trávníku halabala. Což vynikne v kontras-
tu s plastikou vzdělání v průčelí hlavního 
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vchodu, která byla umístěna s ohledem 
na okolí a opravdu se tam hodí a vyniká.

Relaxační zóna, kde se setkávají studenti ZČU.

Dobrá, avšak nevyužitá plocha. Pomoh-
lo by rozmístění laviček či jiných archi-
tektonický vhodných objektů na sezení, 
v teplých měsících roku by to jistě našlo 
své využití, neb sedět v zeleni je lepší než 
před školou v oblaku dýmu od kuřáků.

Chybí tu všude lavičky, je třeba přestavit men-
zu, větší parkoviště, beachvolejbalové hřiště,

kryty přechod do menzy.

STROM: D

Lepší propojení cest

Diagonální chodník urychlující ces-
tu na FAV. V zimě při – 10° je kaž-
dá sekunda venku navíc utrpení.

Moc volného místa, zasta-
věl bych to tady baráky.

Tady pokaždé dostanu facku od větví…

Lepší zázemí, lavičky, zeleň.

Více laviček nebo jiné možnosti k trá-
vení času venku v hezkých dnech.

Nové lavičky jsou pěkné, ale myslím, že celý 
kampus by zasloužil mobiliář ve sjednoce-
ném stylu. Současné lavičky a koše po kam-
pusu jsou to nejzákladnější, co existuje.

Víc míst k sezení a ostříhat vět-
ve stromku u chodníku

Více květin.

Lavičky, není kam si sednout

Chybí více laviček, zeleň – keře, stromy,

chybí více stromů

Využít celé této plochy. Zkrášlit ze-
lení nebo přidat alespoň cesty.

Uvítal bych více relaxačních zón, míst 
k posezení či koutek pro různé vol-
nočasové aktivity mezi hodinami.

Zahradní architektura anebo jak založit park.

Chybí více místa pro posezení.

Lavička, která tam donedávna byla.

Sezení na celé této ploše chybí a více stromů.

Víc stromů.

Více relaxačních míst – pěkné mís-
to pro posezení, tento prostor mi při-
jde strašně prázdný a nevyužitý.

Přijde mi, že je tento prostor nedo-
statečně využit – chtělo by to ně-
jak „zušlechtit“ k povalování, relaxa-
ci, klidně i sportovním aktivitám.

Místo k posezení (stůl a lavička).

Přidat lavičky (přímo do trávní-
ku, ne že se dá na trávu koukat, ale 
že se tam dá opravdu relaxovat).

Nějaký lavičky SE STOLY na tep-
lé dny a relax venku.

Rozšířit menzu, nebo v ideálním případě do 
kampusu nalákat soukromou vývařovnu, která 
by vytvořila pro menzu a SKM konkurenci.
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Přidat stromy, lavičky, vodu (nějaká fon-
tány, květiny, upravené trávníky na sezení 
po vzoru anglických parků univerzit…).

O pár laviček navíc by nevadilo pro odpočinek.

Málo využitá plocha, možná nějaké lavičky?

Dodat např. deky, stolečky, kte-
ré by někde byly k vypůjčení.

V tomto prostoru by mohlo být více 
uměleckých či zahradních děl.

Park s trávníkem takové kvality, který by umož-
nil plochu využívat k příjemnému posedávání. 
V letních měsících s možností sedět ve stínu.

Relaxační zóna pro studenty. Sezení, 
bar, udělat z toho setkávací místo.

Místo pro sezení, lavičky…

Relax zóna. Hlavně nic z FUD, prosím.

Chytré lavičky by měly být chytře pod koša-
tými stromy. V létě je zde horko, nikdo sedět 
nebude. Nebo přírodě blízký, komunitní altán.

Park, lavičky, stromy.

Parkovací místa.

Více možností k relaxaci.

Všude venku v areálu: lavič-
ky a odpadkové koše.

Lavičky jsou super, ale nejsou připoje-
ny k el. proudu. Toto místo je poměrně 
rušné z hlediska procházejících jednot-
livců a dvojic, které ruší intimitu.

Přidat více sedaček/laviček.

Relaxační zóna v přírodě.

Lepší informační systém.

Studentský klub fungující rozumnou dobu, 
podobně jako v kampusu jihočeské.

Vrátí se inteligentní lavičky?

Lavičky

Více chytrých laviček a více sezení.

V celém kampusu by mohlo být víc mož-
ností sedět venku, včetně stolů. Také je 
skvělý nápad mít v určitých prostorách 
například pingpongové stoly, studenti se 
odreagují a „probudí“, když mají volno.

Rozcestník, ukazatel.

Středový pás zeleně bych začlenil více do 
nové koncepce prostranství před FST, po-
kud k ní dojde. Pokud ne tak aspoň hezčí 
zeleň, třeba stromy nebo i umělecká díla. 
Proč nevyužít přítomnosti fakulty designu.

Chybí více laviček

Přijde mi to jako velmi nevyužitý prostor.

Více míst k sezení.

Lavička, která tam donedávna byla.

Lavičky, které tam do nedávně byly.

Sezení na celé této ploše chybí a více stromů.

Přidat stromy, lavičky, vodu (nějaká fon-
tány, květiny, upravené trávníky na sezení 
po vzoru anglických parků a univerzit…)

V létě mi tu chybí stánek s toče-
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nou zmrzlinou. Chvilka pro relax ven-
ku na lavičce by byla dokonalá.

Venku by (v létě) mohlo být více laviček.

Využití této plochy. Krásný by 
zde byl park a lavičky.

Lavičky.

Více možností k relaxaci 

III.1.2.2 
Prostor mezi 
rektorátem 
a menzou 

Místa, která se líbí:

Samozřejmě Menza, chodíme sem takřka 
všichni a často ji přehlížíme. Zdejší kuchař-
ky a kuchaři se velmi snaží připravit pro 
nás dobré obědy a to je třeba ocenit.

Samostatná budova, hned u vstu-
pu do areálu, hodně prosklené

docela chutné jídlo

Menza dobře umístěná a obstojně fungující.

Skulptury jsou fajn.

Občas si dost pochutnám. Jindy se to 
nedá jíst. Takže tak půl na půl…

Za málo peněz hodně muziky.

Menza – občas je to výzva vystát frontu 
na jídlo. Je zde příliš mnoho studentů ve 
stejný časový okamžik. Jídlo je průměr-
né, občas podprůměrné, jindy výjimečné 
nadprůměrné (5% případů). Uvítala bych 
zdravější stravu, nezahušťování moukou, 
eliminovat stejné pokrmy v jeden týden, 
méně těstovin, více rýže, brambor.

Velký výběr jídel

Jídelna.

Menza a bufety SKM se v posled-
ních letech stále zlepšují. Chválím.

Menza.

Dobré jídlo.

Menza se mi vzhledově líbí, problé-
mem je tento rok kvalita jídla, která má 
sestupnou tendenci a k tomu paradox-
ně vyšší ceny. Stejné je to s dostupnos-
tí, kdy v 12:00 je nabídka omezena.

Menza jakožto místo oblíbené, avšak 
v posledním roce kvalita nabízeného jíd-
la klesá, naopak jeho cena roste

Super menza

Zvětšit

Menza: 3

Do Menzy chodím ráda (ačkoliv vět-
šinou trefím gigantickou frontu) 
i tak si každé jídlo zde užívám.

Úžasné jídlo! Škoda jen, že neexistuje mož-
nost jíst venku, jako je tomu například 
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na Technische Universität Chemnitz

menza

Menza :)

JÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍDLO

Rozšířit!!! FEK to celý zabral… 

Místa, kde relaxuji

Velmi špatná akustika i orga-
nizace práce personálu.

Jídlo zlepšuje náladu.

Na něco se tam dá chodit

Menza – dají mi tu najíst

Místa, která jsou nepříjemná

Vzpomínáme na dobrá jídla a prázd-
nou menzu bez inženýrek z FEK…

Přes oběd je zde strašně moc lidí. Jsou zde 
dlouhé fronty, takže kolikrát se rozhodnu ra-
ději si dát bagetu v automatu, protože s nor-
málním obědem bych nestíhal další výuku.

Člověk se jde najíst mezi přednáš-
kami a odchází znechucen. Cena 
jde nahoru, kvalita jde dolu.

Menza

Menza – fronty, všudypřítomný zá-
pach z jídla (i v okolí menzy).

Přeplněná jídelna. Poslední dobou hor-
ší výběr jídel. Nedostatečná kapacita.

Obrovské fronty na jídlo po celý týden.

Naprosto nelogické a nefunkční uspořá-
dání, které nemá v 21. století co dělat. 10 
milionů do minirekonstrukce to nevyřeší.

Menza – neustále přeplněno.

Menza – prostor výdeje nezvládnutý, 
prolínání front, špatný průchod. 
Malá kapacita míst u stolů, absence 
klimatizace salónku. Pokud přestavba 
bude řešit jen výdej a ne i počet míst, 
tak je to bohužel poloviční řešení. 
Sběr nádobí je potřeba též posílit.

Opravdu šíleně řešená dispozi-
ce. Křížící se fronty lidí. Nedýchatel-
ný vzduch v salónku je zážitek.

Menza je hrozná, málo místa uvnitř, 
přeplněno, kvalita jídla nic moc.

Možná se někdo nají trochu v klidu a re-
lativním soukromí v odděleném salon-
ku, ale co to stálo v hlavní hale?

Menza je zdrojem častého stresu, s nově 
přistěhovanými fakultami se tam pros-
tě nevejdeme, jídlo dochází, fronty jsou 
nepřehledné a paní nestíhají vydávat.

Dnes již nedostačující kapacita – fronty až na 
schody. Nízká kvalita jídel. Daleko od FAV.

Málo míst k sezení, pomalý výdej.
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Menza je přeplněná a kvalita jídla i obslu-
hy chabá. Komunikace s vedením nikam 
nevedla. Je to velmi frustrující místo.

Moc lidí.

Menza je přeplněná, moc málo míst, 
měla by se postavit druhá menza.

Nevzhledná budova, špatný interiér.

Jídlo, fronty, občas neprofesi-
onální/nelidský přístup.

Menza má strašně malou kapacitu. Chtě-
lo by to rekonstrukci a zvětšit. A vymy-
slet nebo koupit přístroj, který by snížil 
venku intenzitu pachu, když se vaří.

Kapacita menzy zcela nedostateč-
ná. Co se týká stravování na ZČU, 
tak by to chtělo zásadní změny.

Menza je nepřehledná a přelidněná

Kolize starých budov s těmi novými

přelidněno, jídlo nic moc absen-
ce bezlepkového jídla každý den.

Nemám nic proti vaření, ani menze samot-
né. Jen nejsem milovníkem lidí, a proto tam 
raději nechodím. Berte to jako zcela sub-
jektivní názor, který nemá, dá se říci žád-
ný vliv na to, jaká menza do opravdu je.

Menza – je zde příliš mnoho lidí, kte-
ré není menza schopna obsloužit 
a často už ani nepouští studenty do-
vnitř, kvůli přeplněné kapacitě.

Schody k menze

Všechny bych je zavřel za špatné jídlo, co tam 

vaří. Kdyby to nebyla menza a vařili by takhle 
v podniku tak by za chvíli krachli. Odporný.

Malá kapacita, velké fronty

Menza

Menza

Nedostačující kapacita a špatná kvali-
ta jídel, dříve se to dalo tolerovat, pro-
tože jídlo bylo levné, nicméně posled-
ní dobou tomu už tak úplně není.

Dlouhé fronty, málo místa

Mrtvá zelená plocha. Proč tu nesedí třeba 
studenti na dekách, nepovídají, neučí se…? 
Nesmí se sem (zcela nesmyslně) vstupovat.

V menze je nedostatečná kapacita, pokud 
byla by možnost, nebylo by od věci ji pře-
stavit a zvětšit. ALE hlavní problém vidím 
v jídle, která nejsou příliš chutná. Uvítala bych 
menší výběr obědů, ale o to kvalitnější.

Menza: i) nedostatečné místo pro 
stoly) neefektivní uspořádání za-
řízení (výdej, odnos táců),…

Vstup do menzy působí lehce zanedbaně.

S bezlepkovou dietou se v men-
ze člověk nenají, což je zklamání

Rektorát je ostuda první kategorie

Menza vně i uvnitř jako reprezen-
tant nejnižší kultury stravování….

Menza je celkově nepříjem-
né místo se vším všudy

Rozšíření menzy. Chápu, že je problematické 
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navýšit kapacitu, neboť je vytížena jen 
v exponovaný čas během poledne. Ale 
občas to bývá neúnosné. Případné roz-
šíření formou venkovní posezení pro 
letní měsíce by taky bylo zajímavé.

Fronty, fronty, fronty, fronty, fronty, fronty, 
fronty, fronty, fronty, fronty, fronty, fron-
ty, fronty, fronty, fronty, fronty, fronty.

Celá Menza již absolutně nestačí kapacitě 
kampusu. Ceny jsou přemrštěné a porce malé 
(mluvím především o ceně bez slevy, ale i se 
slevou to není žádná sláva – polévka 15, – a ně-
jaké slušnější jídlo 45, – celkově tedy 60, – Za 
o něco málo větší peníze dostanu v některých 
vývařovnách v Plzni dvojnásobnou porci.

V menze bohužel nevaří dlouhodobě dobře, 
takže jsem její návštěvy omezil na minimum.

Menza vypadá jako „Krematori-
um“ i interiéry by mohly být příjem-
nější – více jako v restauraci

Hodně lidí na malém prostoru, chybí klid 
na jídlo, nízká kvalita a výběr jídla.

Možná je to obsahem činnosti, ale 
ta budova rektorátu budí odpor.

MENZA – tam už ani nechodím. Ani to ne-
kritizuji, studentu je hodně, všichni se musí 
najíst. Ale já jsem tam přestal chodit.

Nadčasový design zas tak nadčaso-
vý není. Malá nevzhledná krychlička.

Málo prostoru a dlouhé fron-
ty, zvlášť v zimních semestrech.

Menza, přetlak lidí, nepříjemné prostředí

Menza

Menza

Menza bývá přeplněná

Jednoznačně menza. Jídla už v 13 h 
nejsou a malá kapacita jídelny.

Menza Bory – jedním slovem tragédie. Porce 
spíše malé, ale především přístup zaměstnan-
ců – myslím, že i jídlo se dá podat s úsmě-
vem a ne ho po člověku skoro hodit. Ceny 
vzhledem ke kvalitě zcela neadekvátní.

Otřesná kvalita jídel. Velmi laxní přístup 
personálu ke strávníkům. Nekoncepč-
ně řešený systém vydávání jídel vedoucí 
k neustálým frontám. Nepříjemně stís-
něné prostory pro konzumaci jídel.

Místa, která chtějí změnit 

Zkratka na zastávku z menzy.

Lehátka k odpočinku.

Ocenil bych, kdyby ZČU zařídila laboratoř/
dílnu, kde by studenti mohli v rámci své 
mimoškolní aktivity, případně práci na semes-
trálních projektech, pracovat. Tuto dílnu by 
stačilo vybavit jednoduchým nářadí, jako jsou 
pájecí stanice, vrtačka, měřicí přístroje. Chá-
pu, že počáteční investice do tohoto projektu 
není malá, ale na její udržování a provoz by se 
mohl od studentů vybírat poplatek (podobně 
jako to funguje např. v hudební zkušebně).

Vrátit univerzitu zpátky do města.

Obnovit chodníky. Místo asfaltu by se mi 
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líbila například tzv. plzeňská dlažba (jako 
např. U Zvonu). Je tradiční městskou dlaž-
bou a působí velice reprezentativně.

Aktualizovat vystavené železné „umění“.

Úplně bych zrušila ty přeslazené nápo-
je, co tu podáváte a zavedla bych ně-
jaké zdravější Šťávy nebo džusy.

Keře, cedule.

Rektorát musí být reprezentativ-
ní. Toto je ostuda Univerzity.

Možnost vzít si jídlo ven.

Výraznější identifikace ZČU 
– vertikální poutač.

Lavičky místa na odpočinek.

Menza – nutně by potřebovala být větší!!!

Rozšířit prostory i nabídku…

Menza… otevírací doba až v době oběda, jinak 
tam v této době není žádné jídlo k dispozici.

Kapacita menzy.

Menza.

Větší kapacita menzy – kolem 11 si skoro 
nebývá kam sednout, obdobný problém 
s vracením nádobí-někdy dlouhé fronty.

Prostornější jídelna.

Lepší výběr, mýt výběr aspoň do 
12:30 a ne v 11:30 bez výběru.

Kapacita menzy je malá. Jestli se sem 
do budoucna nastěhují další fakul-

ty, nebude to už vůbec příjemné.

Neúnosné fronty táhnoucí se až k tur-
niketům mě již často odradily od jíd-
la a procpávat se úzkými uličkami mezi 
stoly na požitku také nepřidává.

Rychlejší odbavovaní tácu.

Fronty ke kase a na jídlo, které se prolínají, 
lidé chodí mez sebou. Podle mě by se cel-
kové rozmístění jídelny dalo udělat lépe.

Modernizace menzy.

Lepší sezeni v menze.

Vhodněji uspořádat výdej jídel.

Zvětšit kapacitu menzy.

Zlepšit úroveň jídel a velikosti por-
cí, v porovnání cena/kvalita a množ-
ství = velmi podprůměrné.

Kapacita míst k sezení a výdejních míst velmi 
špatná, z důvodů zvýšení počtu strávníků.

Zmenšit fronty a více míst k sezení.

Kvalitnější stravování a kapacita jídel-
ny v případě rozšiřování kampusu.

Menza – průchodnost, přeplněnost

cokoli estetického, rozdělit pro-
storu do několika menších?

Změnit kuchaře za někoho, komu bude zá-
ležet na tom že (ne)má dobrou pověst.

Málo prostoru v menze.

NOVOU MENZU.
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Menza by se mohla celá přestavět, 
měla by mít větší kapacitu a skvě-
lé by taky bylo moct sedět venku.

Špatně vaří. Za pět let se dost zhor-
šili a ve srovnání se zahraniční-
mi univerzitami to je hrůza!

Wi-fi.

Usměrnit fronty u výdeje jídla.

Chybí mi stojan na kolo před menzou :)

Kapacita.

Málo prostoru.

Lepší kvalita jídla.

Výrazně zlepšit úroveň kuchyně v menze.

Málo místa, výběr jídel mizerný.

Jídlo v menze nepatří mezi nejlepší. Raději 
si zajdu do CrossCafe na poměrně dra-
hou polévku o které vím, že bude dobrá 
a z kvalitních surovin, než na jídlo, které 
není dobré jak vzhledem, chutí, ale i slo-
žením za 20, – Kč do menzy. Dost mi to 
i vadí, jelikož mám vždy čas na oběd, ale 
za tři roky co jsem studentem ZČU, jsem 
zde byla dohromady tak 15x. Nejvíce tedy 
v prvním ročníku, za celý druhý ročník snad 
ani jednou a teď jsem zde bylo po roce 
a už sem zase hodně dlouho nepůjdu.

Poslední dobou tam vaří dost špatně.

Menza by potřebovala větší počet jí-
del, nemyslím výběr, ale aby jídlo ne-
došlo po pár minutách, kdy otevřou.

Zcela nedostatečná kapacita, fronty. Mizerná 

práce s webem, jaká jídla jsou aktuálně 
k dispozici, kolik porcí zbývá, jaká jíd-
la budou další den a kolik budou stát…

Bližší cesta na autobus.

Není si kam odložit věci – chybí šatna.

Moderněji.

Fronty v menze.

Menza často nestíhá, fronty při vstu-
pu (u vitríny s jídlem), u výdeje jídel, na 
kase i při odevzdání použitého nádobí.

Menza naprosto kapacitní nesta-
čí. Radikální rekonstrukce, spíše po-
stavit v kampusu jiné zařízeni.

Změnit jídelníček nebo kuchaře.

Uvítal bych formu bufetu, kde jsou při-
pravená různá jídla, a každý si nabere li-
bovolnou kombinaci a platí za váhu.

Jak provozovat takové zařízení na úrovni 
zjistíte konzultací u Varské firmy NOSTRE-
SS. Současný stav (kvalita jídel, způsob 
výdeje, stolování, mobiliář) je strašný.

Komunitní zahrada???

Možnost jíst v teplých měsících venku.

Od přesunu FEK menza nestíhá.

Možnost obědvat venku.

Kde je wi-fi? Není… Dodat prosím.

Možnost zakoupit krabičky na jíd-
lo (takové, ze kterých se to nevylévá, 
když musíte doběhnout autobus).
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Venkovní posezení nad/vedle menzy

Rozšíření menzy

Lavičky mi chybí i před jídelnou. 
V celém areálu chybí lavičky

Možnost venkovního obědu

Zlepšení vzhledu menzy!

Menzu samotnou pochválím, jen mož-
ná zauvažovat o rozšíření prosto

III.1.2.3 
Vstup do areálu 
od zastávky MHD

Místa, která se líbí:

Dobré „vstupní“ místo do kampusu.

Příjemný vstup lemovaný stromy

Chtělo by to víc parkovacích míst. 
(co třeba parkovací dům?)

Parkování pro motorky. Super věc. 
Mohlo by být maličko větší.

Krásné třešně – úžasná scenerie na jaře. 
Klidně bych jich do areálu zasázela dale-
ko víc. Hlavně tedy do okolí FDU, kde mi to 
připadá hodně prázdné a takové nijaké.

Cesta od silnice (parkoviště) k FST

Rozumná spojnice.

Celý kampus působí uceleně a vy-
padá celkem pěkně :)

Autobusové zastávky

Hezké parkoviště

Parkoviště – závora vyřešila dlouhole-
té problémy s nedostatkem místa.

Parkoviště – věčně přeplněné, špatná kapa-
cita, chtělo by to rozšířit parkoviště do nej-
bližšího okolí.(pokud to ovšem bude možné)

Velké parkoviště

Velké parkoviště

Velké parkoviště

Regulace příjezdu na parkoviště je pro-
spěšná, přesto někteří nerespektují pra-
vidla a parkují mimo vyznačená místa.

Lavičky na chodbách ELE.

Parkoviště – závora vyřešila dlouhole-
té problémy s nedostatkem místa.

Je to krásný

Nová budova

Velké parkoviště

Hezké parkoviště, ale občas svítí červe-
ná a nelze přijet, i když jsou volná místa.

Proč vchod není otevřen pro studenty? 
Od letošního roku je nemožné parkovat 
na hlavním parkovišti (rozvrhové hodi-
ny začínají později), musím chodit půl 
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kilometru, abych prošel bočním chodem 
FEL. To stejné platí pro vchody na FAV.

Nová výzkumná centra, nejen RICE 
(i NTIS, RTI apod.). To jsou báječné po-
činy (při přehlédnutí pár nedostatků).

Přístavba RICE

RICE je také fajn nove prostředí pro práci.

RICE Fel

FEL + RICE – reprezentativní nové budovy

Dobré místo pro setkání se před vchodem

Bufet

Oceňuji přehlednost členění budovy a tedy 
i snadnou orientaci pro nové studenty.

FEL

Kvetoucí stromy, lavičky

Moderní, architektura lepší než oproti zbytku

Velké posluchárny

Hezké nové posluchárny. Jen ne moc 
pohodlné. Už jen proto, že někdy 
tam musíme sedět celé hodiny…

Pěkné prostory s skvělý bufet.

FEL

Tak ještě aby to nebylo mé oblíbe-
né místo, když tam studuji. ;)

Vybavení, záchody.

Nová budova

Kvalitní posluchárny

Místa k sezení

Elektrofakulta jako celek.

FEL

Bufet na FEL

Hezké učebny a super bufet

Nějaká místa na sezení, kavárna, bu-
fet, cokoliv. Není tam krom dolního 
bufetu nic, kde trávit volný čas.

Ty závěsy místo žaluzií vypadají příšerně.

Zde potřebuje vyměnit lampa v projektoru 
a zvětšit plátno. Dále bych tam instaloval něja-
ké ty projekce, psát křídou na tabuli je poměr-
né zastaralé a neviditelné pro páté řady a výše.

Bufet na elektrofakultě.

Posluchárny elektra mám ráda. A zejména 
bufet, který navštěvuji vždy před každou 
přednáškou. V těchto prostorách se ráda 
pohybuji, cítím se tu velmi příjemně.

Nádherná budova.

Vytvořit asfaltový chodník namís-
to současného kamenného.

Zde chybí cesta.

Pohledově pěkný veřejný prostor 
směrem k RICE, ovšem málo zapo-
jený do fungování kampusu
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Místa, kde relaxuji:
 

Lavičky na chodbách ELE

Zajímavý výhled, sezení u oken

Slunné místo – příjemné sezení venku.

Rád se zde občas prospím.

V létě blízko bufetu na FEL, jídlo venku.

schody pravděpodobně k nou-
zovému východu z ep130

Vestibul v prvním patře u poslu-
cháren na FEL. Je tam klid.

Bufet na FEL – paní dělá nejlepší kafe

Místa, která jsou nepříjemná

Parkoviště plné aut

Více zeleně, lepší chodník

Často tu páchne kanalizace.

Nevyhovující kapacita parkoviště.

Neustále plné parkoviště není hezké mís-
to. Studenti asi nemají nohy, aby to z kolejí 
mohli dojít pěšky a ne každý ve svém autě.

Moc malé parkoviště

Vstup by měl reprezentovat ZČU jako ta-

kovou, pár stromků a betonový blok to 
doopravdy nejsou. Člověk bys měl při 
vstupu připadat jako na místě nejen výší 
formy vzdělávání ale především komuni-
ty studentů a pedagogů na jednom místě, 
měl by celkově reprezentovat univerzitu

často tu zapáchá mně neznámá látka Par-
koviště, svítí červená, když je volno.

Škoda, že parkoviště není ně-
kde bokem od kampusu.

Parkoviště – po 9. hodi-
ně není možné zaparkovat

Místo čistě pro auta.

Systém parkování v 21. století doká-
že např. počítat správně volná mís-
ta a dokáže ukázat, kde jsou.

Chtělo by to ukazatel obsazenosti parkoviště 
před odbočku, aby tam nevnikaly situace, 
kdy se tam všichni otáčí, protože je plno.

Parkoviště – stres najít místo, navrhuji udě-
lat jedno z parkovišť placené skrze JIS, 
pravděpodobně se omezí zbytečné dojíž-
dění lidí z Plzně, budou peníze na rozvoj.

Mnoho aut

Zbytečný semafor, svítí červená, když 
jsou na parkovišti nějaká volná místa

moderní budova – místnosti špat-
ně řešeny-co se týče sezení

Katastrofické parkoviště

Naprosto nefunkční systém závory. Po-
čítání vozidel nefunguje, není aktuali-
zováno. Problém s ranní frontou.
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Podivná parkoviště

Bahno, chybějící cesta.

Při čekání na výuku v prostorách před ka-
tedrálním objektem jsou zde chladné a nepes-
tré prostory, které prostě nudí. Chtělo by to 
přidat zde nějaká pohodlná sedátka, jako jsou 
v knihovně v přízemí, aby zde bylo i nějaké 
pohodlí oproti kovovým tvrdým lavičkám.

6. patro

6. patro

Mnoho studentů FEK nechápe, že by měli 
blokovat chodbu v oblasti EU100, ostatní chtějí 
projít bez proplétání se mezi těmito studenty.

Stoly v učebnách jsou vel-
mi malé a daleko od sedaček

Před FEL není žádný okrašlující prvek

Kuřáci

Nepříjemný zápach. Není náhodou ze zákona 
zakázáno kouřit v celém areálu univerzity?

Vytěsnit kuřácký koutek. Mimo 
hranice areálu univerzity.

Nepříjemné tvrdé sedačky v poměr-
ně nové posluchárně (posluchárnách)

Plné kuřáků

Plné kuřáků

Schody bez zábradlí

Lepší kavárna by byla jistě fajn!

Velice nepraktický řešené prostranství, cesty 

neusnadňují chůzi, ale spíše jí prodlužují.

Neustálé přesouvání laviček.

Hlavní přednášková místnost nemá dostateč-
ně pohodlná sedadla na 3hodinové přednáš-
ky (popř. více dlouhých přednášek v řadě)

Bufet zavírá v 15:00, ačkoliv výuka probíhá 
do večerních hodin. Lidé jsou tak odkázáni 
na automaty s ne moc kvalitním jídlem.

Místa, která chtějí změnit

Parkoviště – většinou ujde, ale ně-
kdy se tam další auto nevejde.

Parkovací místa v době semestru neposta-
čují, organizace parkování nevhodná.

Nedostatečná kapacita parkoviště, systém se-
maforu (svítí červená, i když jsou volná místa)

Místo na parkování pro vyučující.

Parkoviště – v dnešní době všichni jezdí 
autem, buďto motivovat studenty k jíz-
dě MHD – domluvit slevu i pro VŠ stu-
denty, nebo nějak rozšířit parkování.

Víc parkovišť.

Vyhradit alespoň pár krátkodobých 
stání např. do 30 minut. Několikrát 
jsem již byl tázán od externích ná-
vštěvníků, kde mají na chvíli vyřizová-
ní záležitostí na ZČU zaparkovat.

Trochu větší parkoviště.
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Nedostatek parkovací kapacity.

Na závoře svití červená, že je obsazeno, 
když zbývá ještě několik parkovacích míst.

Lepší počítání vozidel.

Nějak vylepšit parkoviště

Pořád Plné – zpoplatnit.

Málo parkovacích míst!!! Udělejte par-
koviště před FEL přístupné jen kanto-
rům ZČU a studentům FEL A FST. Zby-
tek ať si parkuje někde jinde, jinak tady 
za chvíli nezaparkuje opravdu nikdo.

Málo parkovacích míst. Co přistavět pat-
ro či podzemí? Do budoucna se to určitě 
bude hodit. Navíc jedno centrální velké 
parkoviště by umožnilo využít prostor, 
kde jsou momentálně ostatní stání.

Parkovací místa.

Parkoviště bych viděl raději daleko více pří-
rodně blízké s větší retencí dešťové vody.

Více míst na parkování, vybudo-
vání nového parkoviště.

Parkovací místa

Parkovací místa

V areálu by měly být dobíjecí sta-
nice pro elektromobily.

Bylo by fajn, kdyby auto-
bus měl zastávku i tady

propojit cestu k druhému parkovišti.

Chtělo by to přidat nějakou místnost na 

odpočinek pro studenty, aby si člověk zde 
mohl, sednou (nebo lehnout) a nemusel 
chodit kus do knihovny. Která bude mít po-
hodlné sedačky, sem tam nějaký stůl a třeba 
pár stojích poloprůsvitných zástěn (nikomu 
snad není příjemné, když neznámé osoby 
mohou koukat přes rameno do notebooku)

Přístup na Jisku k tomuhle vchodu

celá FEL na mě působí velice sterilně a ne-
osobně, bohužel :( lidi jsou zde skvělí

Stolní fotbálky na FEL :)

Stoly k židlím a pohodlnější židle

Prostor s potenciálem, ale nikdo ho nevyužívá.

Zásuvky v posluchárnách FST

Plechové lavičky bez stolků nejsou pro stu-
denta vysoké školy vhodným posezením. 
Vždyť se na nich nedá nic dělat :) Uvítal bych 
také pingpongový stůl, jako na FAVce.

Ve FELce dle mého názoru chybí něco 
jako „rest“ zóna. Tam kam chodí stu-
denti do knihovny, prostě s sednout 
a pracovat. Ty železné lavičky jsou 
otřesné a nedá se na nich sedět.

Určitě vyměnit počítače za novější pro 
tisk a přidat více, do kterých se muže vlo-
žit flashka. Počítače nerozeznají, že je 
v nich flash disk, jelikož už je opotřebovaný 
vstup. Rozhodně by toto velmi pomohlo.

Hodili by se zde stojany pro koloběžky.

Více chytrých laviček a více sezení.

V místním bufetu nemůžu platit JIS kartou, 
takže bych sem přidala tu možnost platit s ní.
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V celém kampusu by mohlo být 
víc možností sedět venku

Možnost platit JISkou

V bufetu na FEL bych uvítal mož-
nost placení JIS kartou

Kavárna nebo místo na seze-
ní, když je tam ten bufet.

Přijde mi to jako velmi nevyužitý prostor.

Přidal bych do vestibulu více relaxač-
ních zón, kde by se dalo posedět.

Celá FEL na mě působí velice sterilně a ne-
osobně, bohužel :( lidi jsou zde skvělí

V posluchárnách by bylo dobré zajistit věšáky.

Přidat věšáky do poslucháren.

Možnost platit JIS kartou v bufetu FEL.

Chtělo by to opět k bufetu na elek-
tru přidat posezení :)

Tento prostor před vchodem je též prázd-
ný. Studenti často sedí na schodech 
nebo postávají před školou. Témž by to 
chtělo nějaký chillovací prostor :)

III.1.2.4 
Prostranství před 
Katedrou tělesné 
výchovy (KTV) 

Místa, která se líbí: 
 

Chválím venkovní místo pro vy-
užití volného času!

Stěna pro bouldering

Workoutové hřiště.

Hlavně zásluhou kolektivu.

Sportoviště jsou fajn.

Sportoviště.

Boulder je super

Workout hřiště na blbnutí a horolezecká stěna.

Malá tělocvična – je tu spous-
tu „hraček“ na cvičení

Horolezecká stěna je dobrý nápad.

Horolezecká stěna a workoutové hřiště

Moc oceňuji boulder a venkovní posilovnu.

Nový workout park a lezecká stěna jsou 
velice pěkná místa. Líbí se mi, že jsou 
trochu stranou od hlavních cest na kam-
pusu, takže máte i trochu soukromí.

Fitness

Nová boulderovka

Boulderová stěna – super nápad

Fitpark

Tělocvična, ale mohlo by se to ještě zlepšit
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Je to velká výhoda, že je v areálu kampusu 
místo, kde se člověk může věnovat sportu.

Místa, kde relaxuji 

Stěna pro bouldering, workoutové hřiště

Na KTS chodím z důvodu sportovní-
ho vyžití a i to je velký odpočinek.

Volejbal pro zaměstnance

Aktivní relax.

KTS :D

Tělocvična

KTS

Horoparčík

KTV

Workoutové hřiště s boulderem

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Tělocvična

Modernizaci, popřípadě novou budovu.

Malá a špatně vybavená posilovna, myslím, že 
by si studenti i zaměstnanci školy zasloužili lepší.

Tělocvičny by zasloužili redesign.

Učitelé na KTS jsou fakt moc. Většina od-
radí od sportu už jenom svojí osobností.

Tady to prostě není moc hezký :)

V posilovně je většina přístrojů 
špatně funkční, či zastaralá.

Tělocvična

Celý kampus je nepříjemné místo

Chtělo by to modernější tělocvičnu

Místa, která chtějí změnit 
 

Zlepšit kvalitu služeb…

Posilovna by mohla být větší.

Mohla by se zlepšit podlaha.

Chybí bufet na KTS.

„chytrý working space“ Prostor s pří-
střeškem, stoly pro práci, nabíječky.

Modernizovat.

Volně přístupná tělocvična.

Posilovna.

Rozšíření sportoviště, bazén.

V posilce by mohl být simulátor veslování :)
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Modernější tělocvičny, zejména ta malá

Chybí hala a další venkovní sportoviště

Venkovní bazén.

Zpevnit povrch

III.1.2.5 
Hřiště mezi 
knihovnou 
a Katedrou tělesné 
výchovy (KTV)

Místa, která se líbí: 
 

Nové fotbalové hřiště chválím, ale 
co takhle udělat okolo pár laviček 
pro případně fanoušky (studenti, 
kteří mají volnou hodinu)?

Sportovní hřiště.

Pěkně udělané hříště.

Líbí se mi, že je konečně venkovní hřiště.

Hřiště, stěna, i fitness park super, navrhuji 
ještě kamkoli umístit pingpongový stůl 
(raději dovnitř) např. v chodbě cestou z  FST 
do knihovny (už je tam fotbálek) nebo nahoře 
v chodbě kde byl starý vchod do knihovny.

Sportoviště jsou fajn.

Je hezké, že jste tu udělali multifunkční 
hřiště, ale chtělo by to na to větší reklamu

Nové venkovní hřiště je vhodná inovace.

Jestli zde bude/budou hřiště na beach 
volejbal, což je další super projekt

Nově postavené hřiště.

Skvěle využitý volný prostor.

Nové hřiště

Nové sportovní hřiště

Místa, kde relaxuji: 
 

v této oblasti nebyl žádný komentář

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Nelíbí se mi nové hřiště. Jistě je příno-
sem, ale narušuje celý vnitřní travnatý 
prostor trojúhelníku. Také se zde už ne-
mohou konat různé akce a koncerty.

V kampusu chybí restaurace, kavárny, 
kulturní místa – galerie, univerzitní diva-
dlo. Bylo by také lepší, kdyby zde byly 
umístěny koleje, a ne jak je tomu dopo-
sud, že jsou na opačné straně města…
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Vytvoření sportovního centra pro 
všechny bez ohledu zapsání KTS.

Ta panelová cesta pro tanky je jak z doby války.

Hřiště je zatím málo využívané

Je to tu zvláštně prázdné, připadá mi to 
jako nevyužitý prostor. Nevyužité místo.

Místa, která chtějí změnit 
 

Lavičky s výhledem na celý 
kampus + na hřiště.

Více sportovišť.

Zlepšit dekoraci.

Chybí mi tu to beach volejbalové hřiště.

Hřiště na pétanque

Zde před budovou, kde se vyučují 
sportovní předměty, je též nevyužité 
místo. Mohly by tu být třeba sítě, menší 
fotbalové hřiště. Myslím, že studenti 
by to využívali i mimo čas ve škole.

Doplnění slibovaných sportovišť!

Příjemná cestička, ale nepořádek kolem 
ní – zbytky z tvorby studentů z FUD

III.1.2.6 
Prostranství před 
Fakultou strojní 
(FST)
 

Místa, která se líbí: 
 

Křižovatka lidských cest, zde 
se potkáváme a loučíme.

Koloběžky na kampus patří.

přesunuti laviček se mi libí

Koloběžkový stojan

Koloběžky jsou fajn.

Hezké nové posluchárny. Jen ne moc 
pohodlné. Už jen proto, že někdy 
tam musíme sedět celé hodiny…

Silná WiFi

KOLOBĚŽKY!

Úschovna kol jako velice dobrý nápad

Místa k sezení

Koloběžky jsou výborný nápad. Bylo by super, 
kdyby se rozšířily stojany po celém městě.

kolárna + koloběžky

Celkově se mi líbí náš kampus.
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Zamykací klec na kola je super.

Koloběžky jsou nejlepší. Jen je škoda, že 
dost často nefungují a plno jich chybí.

Bufet na FEL

Pro kuřáka ok

Místa, kde relaxuji 
 

Když je hezké počasí, tak si, bohu-
žel, nemáme kam sednout. Chtělo by 
to víc laviček po celém areálu.

CrossCafe

CrossCafe

V létě blízko bufetu na FEL, jídlo venku

CrossCafe a knihovna

Pokud je teplo, ráda si zde sed-
nu na lavičku a relaxuji.

Lavičky

Lavičky a spousta lidí… za hezkého dne se 
zde sejdou lidi ze všech fakult na Borech

Posezení před školou, bylo by 
fajn přidat více míst

vestibul

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Nepříjemné prostředí při vstupu do are-
álu, do školy. Procházíte kolem lidí se-
dících na lavičkách, ti na vás zírají.

Přednáškové místnosti UP

Nezrekonstruované toalety na FST/FEK

vypadá to zde příliš jako za minulého režimu

Kuřáci, což je vtipné, protože v areálu 
ZČU je zákaz kouření, byť ho nikdo nevy-
máhá (ale v květnu, po začátku platnosti 
vyhlášky, byl celouniverzitní email, kte-
rý v novém semestru jaksi neodešel)…

Postávající hloučky KUŘÁKŮ!!!

Klec na kola, nějaká socha, která nevím, 
co má vyjadřovat a spousta betonu…

Toalety

Vytěsnit kuřácký koutek. Mimo 
hranice areálu univerzity.

Toalety v přízemí u výtahů jsou někdy v dost 
hrozném stavu. Stupňovité učebny na levé 
straně od vchodu – jsou jako kobky – bez 
denního světla, bez přívodu vzduchu.

Nelíbí se mi kovové lavičky na FST. 
Jsou strašně nepohodlné. Navíc ty 
stoly k nim jsou hrozně nízké.

Kuřáci. To se týká všech vchodů a vý-
chodů. Obzvlášť, když se jim tam umís-
tí koš, u kterého můžou postávat.

Kouření na schodech i přes zákaz.
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Málo koloběžek

Celá budova FST, je zastaralá, při-
pomíná komunistickou éru a pohled 
na ní zvenku i zevnitř není hezký

Plné kuřáků

Plné kuřáků

Plné kuřáků

Kuřáci

Stanoviště kuřáků, všechny la-
vičky umístěné u košů

Lavičky sednout, aniž by nedýchal cigareto-
vý kouř nebo zápach z odpadkových košů

Nepohodlné sedačky a málo místa.

Hodně kuřáků před vchodem

Spousta kuřáků

Nelíbí se mi vestibul a vzhled 
vchodu do ekonomky

Přednáškové místnosti na FEK(FST), nedá se 
sedět v lavicích po hodině sezení, bolí osobu 
záda. Rozhodně potřebují zmodernizovat.

Schody bez zábradlí

Lavičky? Nelíbí se mi aktuál-
ní stav prostor před FST.

Je to tu prostě nehezké

Místa, která chtějí změnit 
 

Málo laviček.

Lepší informační systém

UNIVERZITNÍ VÁNOČNÍ STROMEČEK!!!

Více koloběžek

Rozhodně předělat celý vstup a doplnit BEZ-
BARIÉROVÝ PŘÍSTUP do všech budov.

Kantýna pod FST byla příjemnou alterna-
tivou, k menze – pizza to vždy jistila.

Krytá kuřárna

Jak už jsem psala… je tu zima, tak-
že určitě nějaký zateplení.

Co takhle zde vytvořit prostor 
pro kuřáky, kam by mohli chodit 
v případě horšího počasí?

Pro mě je to zatím jen asfaltová plocha, 
kde nic není krom jedné plastiky. Chtěl 
bych, aby se prostor sjednotil, daly se 
tam nějaké pěkné lavičky a další prvky

sezení na chodbě se dá řešit lépe 
a nemusí to být ani drahé

Posluchárny by snesly generálku…

Kavárna nebo místo na seze-
ní, když je tam ten bufet.

Chybí tu mapa Plzně, ještě asi rok zpát-
ky tu byla, ale někdo jí dal pryč… byla 
fakt super!!! Kromě toho tam myslím po-
řád zůstaly ty držáky na ní, minimálně 
s nimi by bylo potřeba něco udělat…
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lavičky pro nekuřáky

Chybí mi zde mapa Plzně, která se hodí 
snad všem studentům a bývávala tady.

Škoda, že projekt koloběžek je 
už částečně v rozkladu.

Lavičky, které tam donedávna byly.

Lavičky, které tam do dřív byly.

Zde se vysloveně nabízí propojení obou 
přednáškových komplexů (FEL a FST) 
krytým přemostěním (podobně jako 
je spojena FST a CIV+knihovna).

LAVIČKY?

Děkuji vám, kteří tento dotazník čtete a bu-
dete z něj dělat výstupy, a děkuji i univerzitě, 
že se do něčeho takového nechala zlákat.

Více sezení.

Pokud je možné, dodělat nádrž.

III.1.2.7 
Prostranství 
(vnitroblok) mezi 
budovami Fakulty 
strojní (FST) 
u Crosscafé

Místa, která se líbí: 
 

Líbí se mi prostor

Skvělé místo, ale s nevyužitým potenciálem.

CrossCafe

Vnitroblok s posezením v létě

Vstupní hala

Krásné místo, které by se dalo 
mnohem lépe využít!

Vnitroblok FST. Byla by z něj pěkná od-
počinková zóna, škoda, že není pří-
stupný. Působí lehce mysticky.

Některé nově upravené prostory jsou jistě 
dobrou vizitkou. Chtělo by to takových víc. 
Také je zde spousta prostoru pro studenty.

CrossCafe

Klidová zóna

Posluchárny jsou dobře zařízené, ale do-
chází zde k velkým tepelným únikům.

Není na co sednout si s kávou ven, 
a ten zajíc je taky boží. :)

CrossCafe – je fajn, že je v létě přístupné atri-
um k posezení. Jsem ráda, že ne všechny bufe-
ty spadají pod menzu – rozmanitější nabídka.

Bufet na FST – ráda sem chodím, 
je tu výběr a dobrý personál.

CrossCafe – Příjemné posezení

CrossCafe je fajn příjemný prostor
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Menza bufet FST :)

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

Přijde mi super, že máme ve škole CrossCafe.

Chodí sem pěkná děvčata.

CrossCafe

Kavárna

CrossCafe – velice příjemné, skvělé mís-
to na posezení, učení, psaní seminárních 
prací. Ceny jsou občas dost přemrštěné 
vzhledem k cílové skupině (studenti).

Exponáty na FST – moc se mi líbí vystavo-
vané produkty na FST a nemohu pochopit 
důvod jejich brzkého zrušení. Doposud 
vypadá FST vhodně s ohledem na obor, 
ale bez exponátů bude areál FST napros-
to prázdný a nudný. Prosím o zamyšlení se 
a případné ponechání veškerých exponátů.

Silná WiFi

Přístup.

CrossCafe

Kavárna v hale

Bufet, kde se dá platit JISkou

Venkovní sezení CrossCafe

CrossCafe

Je skvělé, mít místo na práci i na čer-

stvém vzduchu. Víc takových.

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe – příjemné místo, kde se dá trávit 
čas prací, nebo pokecem s kamarády mezi vý-
ukou. Zároveň je to blízko všem povinnostem.

CrossCafe

Mateřská budova

CrossCafe

CrossCafe – výborná káva, skvělé prostře-
dí pro posezení a odpočinek. Možná bych 
uvítala víc výhod pro studenty ZČU.

Výborná káva.

CrossCafe

Suterén (pod CrossCafe)

Venkovní posezení CrossCafe

CrossCafe

Bývalá pizzerie, byla to dobrá a klidná zašívár-
na na FST… Nevím proč se odstěhovaly stoly 
a už se tu nedá schovat před lidmi s klukem :(

Balkon u studijního oddělení FST, dob-
ře se z něj pozorují lidi pod vámi

Bufet FST

Krásná socha a hezká zahrada, jen 
škoda, že tento prostor není přístup-
ný pro studenty, např. k rekreaci

CrossCafe
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CrossCaféčko

Bufet, kde lze platit JIS kartou

CrossCafe

Kavárna

CrossCafe

Zvelebit venkovní posezení za kavárnou.

CrossCafe – sám sem příliš nechodím, ale 
líbí se mi, že vytváří konkurenci pro SKM.

CrossCafe

CrossCafe je bezva, jen by měli pro-
dloužit otvírací dobu pro nás odpo-
ledni a večerní vědecké živly.

Venkovní zahrádka CrossCafe

CrossCafe s dobrými i když dražšími produkty

ZČU bufet se svéráznou bufeťač-
kou, kterou mají všichni rádi

CrossCafe

CrossCafe

Bufet nejlepší! Mohlo by jich být 
více a pizzerka mi chybí: /

Venkovní sezení u CrossCafe

CrossCafe

FEK Patro

Výukové laboratoře jednotlivých kate-
der jsou zařízeními velmi dobře vybave-
né, ale člověk se v nich trochu cítí nesvůj. 

Doporučil bych buď barevnější nátěry 
stěn pro lepší uvolnění v místnosti.

Kavárna je fajn.

4. patro – moc hezky zařízené učebny

4. patro – FEK nové opravené tří-
dy a na jedné straně i záchody

4. patro s místnostmi UL a UK. Tyto pro-
story jsou bezvadně opravené a v těch-
to místech se cítím opravdu příjemně.

zmodernizovaná FEK – 4. patro

4. patro a výše

Místa, kde relaxuji 
 

CrossCafe – krásně využitý „bazén“ na 
FST (i když trochu dražší sortiment, ale 
čas od času si tam člověk zajde rád)

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

Venkovní terasa CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe
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CrossCafe, je zde trochu příjemnější atmo-
sféra a člověk může na chvilku vypnout.

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

Menza bufet FST

CrossCafe

CrossCafe – bohužel není otevřeno 
v sobotu, kdy je v budově velké množ-
ství kombi studentů. Malé bistro je ote-
vřeno pouze dopoledne. Není kde si 
dát alespoň něco malého k jídlu.

Vestibul FST

CrossCafe

Kavárna

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe – ideální místo na scházení se 
s přáteli, učení nebo pracování na seminárce. 
Je tu draho, ale i tak si dám tam nějaký dortík.

CrossCafe

CrossCafe

Kavárna

CrossCafe

Relaxovat chodím do kavárny

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe a knihovna

kavárna

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

Ten pohled na budovy kolem není nic 
extra, ale posezení samotný je ok.

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

Místa ve sklepení.

Cross
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CrossCafe – o tom už jsem se zmi-
ňoval v hezkých místech

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

Dvorek FST je za slunečních dnů fajn.

Sedíme pod bufetem FST

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCaféčko

Na relaxování není čas… Ob-
čas do CrossCafe

CrossCafe

Kavárna

CrossCafe

Venkovní posezení kavárny.

CrossCafe je no. 1 pro relax, jen 
ty krátké otvírací hodiny.

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe (má dobrou lokaci)

Kavárna

CrossCafe když je venku bídně.

Kavárna CrossCafe, hezký interi-
ér i výhled do „vnitrobloku“

CrossCafe

CrossCafe (škoda, že přes léto nefunguje)

CrossCafe

Vestibul

CrossCafe

Letní „zahrádka“ CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

CrossCafe

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Bývalá krásná za našich dob FAV…

Studený prostor, nepříjemné sezení

KKE – špatné osvětlení, žádná okna na chodbě.

KKE

Přednáškové místnosti, málo prostoru, za-
staralý nábytek, tvrdé a nepohodlné sezení.

Přednáškové místnosti Moc natěsnané

průchod.

Obecně na FST je zastaralé prostředí a oproti 
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FAV a FST, tudíž je mi nejméně sympatické

Přednáškové místnosti UP

Působí depresivně, zastarale

Tato budova je jedním z největších labyrintů, 
jež jsem kdy potkal. Navíc už za ta léta se-
šla jak budova samotná, tak její vybavení.

Velmi zastaralé posluchárny s minimálním 
prostorem pro studenty-nepohodlné sezení.

FST

Záchody.

Tento uzavřený venkovní prostor mezi 
budovami FST by zasloužit obnovu. Je 
strašná škoda, že není více přístupný.

Posluchárny na fakultě stroj-
ní – jsou v alarmujícím stavu

Staré přednáškové místnosti + ne-
pohodlné (skládací stolečky?!)

Nezbytná modernizace poslucháren na FST

Udělat hezčí pohled do těchto míst

Hluché místo.

Odporný, zastaralý vstup, samé scho-
dy, chybí BEZBARIÉROVÝ VSTUP, pří-
šerní vrátní, naprosto nevlídné!!!

Tak tady by snad šlo udělat nějakou pohle-
dově příjemnou udržovanou plochu, ne?

Záchody pro posluchárny ne-
jsou příliš přátelské.

Staré posluchárny a učebny na FST

Katastrofický stav poslucháren na FST

Toalety

Studený prostor, nepříjemné

Toalety v přízemí u výtahů jsou někdy v dost 
hrozném stavu. Stupňovité učebny na levé 
straně od vchodu – jsou jako kobky – bez 
denního světla, bez přívodu vzduchu.

spojovací haly v laboratořích UL 2., UX 1.

Uzavírání areálu budovami omezuje výskyt 
bažantů, kteří se zde dříve hojně vyskytovali.

Tady by měl být umožněn přístup stu-
dentům, mohly by tady být grily.

Nevzhledná budova, špatný interiér

stará budova

Staré posluchárny, kde je zima a hrozně 
málo místa. Když si nás sedne víc vedle 
sebe, nemáme si ani pomalu kam dat věci.

Většina strojní fakulty je ponurá a tmavá.

Starší přednáškovka, ale spát se zde dá.

Vstup nepůsobí přátelsky.

Vypadá to tady jako před 60 
lety, kdy to vzniklo

Špatné záchody

UP111… UP113… chybí vzduchotechnika… 
dlouhé přednášky končí s absencí kyslíku.

Záchody na ekonomické fakultě

Jakýsi zvracený pokus o „umění“ se 
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tady nachází. Nemyslím si, že ho někdo 
chodí obdivovat. Holt středověk v to-
mhle ohledu nepříjemný. Radši bych 
tam viděl, letní terasu pro kavárnu.

FS

Posluchárny UP – jsou neprakticky navr-
ženy (student musí zvednout celou řadu, 
aby mohl odejít) a zde velmi chladno

zastaralý vzhled interiéru i exteriéru

přednáškové místnosti jsou nepohodlné, malé.

Nevlídný pocit při vstupu.

Toalety v této části budovy

Celý interiér budovy, chodby, sociální zařízení

Staré posluchárny – nepříjemné

Staré záchody a obecně prostředí

staré posluchárny FST UP 108 – tam je 
pořád zima – nedá se tam pořádně se-
dět, málo místa, ale zase se tam dobře 
píše, ale chtělo by to všechno obnovit

Nepřístupné a nevyužité místa.

Posluchárny tam jsou nesmírně špat-
né a nedá se v nich sedět.

Posluchárna na matematiku.

Nepohodlné sedačky a málo místa.

Suterén kde byla drive pizza má potenciál stát 
se dobrým odpočinkovým/pracovním místem. 
Ovšem v některých dnech je tam silný zápach.

Posluchárny – málo místa, hlavně v zimních 

měsících, kdy je potřeba odložit bundy, atd.

Hala při vstupu do FEK a FST – je příšerná, jak 
stolky, tak židle – chtěla by zmodernizovat.

Přednáškové místnosti na FEK(FST), 
nedá se sedět v lavicích po hodině se-
zení, bolí osobu záda. Rozhodně potře-
bují zmodernizovat (viz FAV, která má 
velmi pěkné a příjemné posluchárny)

Renovace pater na FEK a FST.

Nelíbí se mi budova FEK

Nepohodlné přednáškové haly, málo prostoru.

Strojaři by si zasloužili zrekonstruovat interiér 
nebo rovnou novou budovu! (Nejsem strojař)

Místnost UF124 (tvarově, se-
dadla daleko od stolů)

FST hlavně posluchárny UP

FST

Staré budovy

Objekt by měl být rekonstruován, aby 
více vypadal jako moderní univerzita. Za-
sedačky UV115/116 jsou strašné (sezení, 
prezentace, variabilnost prostoru).

Posluchárny v těchto prostorech moc ráda 
nemám. Místa je tam málo, chtělo by to 
změnu. V těchto místech se nepohybuji 
moc ráda, ačkoliv se zde pohybuji denně.

Některé prostory/chodby FST

staré přednáškové místnosti

Mohlo by být možné použít pro vstup i tento 
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vchod. Pro držitele JIS. Identifikace tam je 
díky JIS, tak proč obcházet celou budovu…

Kuřáci.

FST / FEK – revitalizovat zbylou část toalet!

Celá FEK – divný lidi, nechtěj nás tam pus-
tit ani na výuku, oranžově vymalováno

5. patro

Nelze vybrat jedno místo, ale spíš 
hodnotit budovu jako celek. Dochá-
zí zde k velkým tepelným únikům

Celá tato budova kampusů (jaký-
si slepenec) je nepřehledná, moc vel-
ká, zastará, architektonicky nevkusná. 
Vždy je obtížné najít zde učebnu.

Vizáž budovy, příliš evokuje minulý režim.

Toalety FST

Nevzhledné monstrum dob minulých. 
Hodilo by se budovu trochu zkrášlit.

WC

WC na FST

Chodby FST

Nezrekonstruované toalety na FST/FEK

Toalet

Místa, která chtějí změnit 
 

Začít s ozeleněním střech!

Zenový prostor. Anglický trávník. V létě 
výuka jógy 2x denně. Stánek, kde se 
podává čaj. Místo pro zklidnění.

Nějaká menší oprava lavic v před-
náškových sálech (popř. dalšího vy-
bavení) by určitě neuškodila.

Zastaralé posluchárny – málo prostoru, ne-
pohodlné (viz předchozí otázka průzkumu).

Lavičky, relax zóna

Myslím si, že je třeba změnit vzhled Stroj-
ní fakulty, jak z vnějšku, což je v plánu, 
tak uvnitř, například barevnější stě-
ny, pro lepší pocit uvnitř budovy.

Výdejní místo menzy.

Posluchárny jsou na dnešní poměry ve 
špatném stavu, málo místa na sezení

Kantýna pod FST byla příjemnou alterna-
tivou, k menze – pizza to vždy jistila.

Špatné sedačky v posluchárnách, nemožnost 
zapojení notebooku do elektrického zdroje.

Krytá kuřárna.

Pohodlnější sedačky.

Jak už jsem psala… je tu zima, tak-
že určitě nějaký zateplení.

Před rokem jsme měli 10% slevu s JIS kar-
tou, v letním semestru žádnou a teď 5%. Už 
jen proto, že je tu draho a my jsme chudí 
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studenti, mohli by zůstat na těch 10% :)

Přízemí (lepší a větší možnost sezení a dělání 
společných prací, více zásuvek) a posluchárny.

Co takhle zde vytvořit prostor pro kuřáky, kam 
by mohli chodit v případě horšího počasí ?

Znovuotevřít bufet.

Docela mi chybí po celém prostoru víc pří-
stupů na počítač, ale to je asi tím, že dnes 
už každý využije spíš svůj mobil. Mně prostě 
chybí možnost v celém areálu strojní fakul-
ty si někam sednout, když potřebuji chvíli 
pracovat a nemůžu ani do CrossCafe ani do 
knihovny. Ty ocelový skelety k sezení jsou 
pro něco takového ergonomicky naprosto 
k ničemu. Nemluvím o příjemnosti materi-
álu, když na něm mám pracovat. V tomhle 
jsou stoly v CrossCafe úplně skvělý včetně 
možnosti připojení počítačů na elektřinu. 
Jenže koukněte jak má CrossCafe otevřeno.

Přednáškové učebny nejsou přizpůsobe-
ny na notebooky (prostor a zásuvky).

Přednáškové místnosti

Sezení na chodbě se dá řešit lépe 
a nemusí to být ani drahé

opravit posluchárny.

Posluchárny by snesly generálku…

Docela mi vadí staré přednáškové sály. 
Sedačky jsou hodně nepohodlné, jeli-
kož jsou dřevěné. Bohužel zde máme 
nejvíce přednášek a většinou těch tří 
hodinových a to se vážně nedá.

Nové sedačky a více prosto-
ru v přednáškovkách UP.

Bývalá pizzerie – chybí mi zde ty sto-
ly, co tu ještě nedávno byly.

Sezení… ale to skoro v celém are-
álu není domyšlené.

Budovu nějak více rozčlenit, lep-
ší orientační systém.

Tyto posluchárny, jejich vzhled by urči-
tě potřeboval změnu. Také se mi nelíbí 
malá mezera mezi psací plochou a se-
dačkami (když někoho pouštíte na pro-
střední sedačky a vy sedíte na kraji, je 
to až intimní zážitek, jak jste blízko).

Chybí lavičky.

Nějaká alternativa k menze formou lev-
nější restaurace dole pod bufetem.

Pokud je možné, dodělat nadzem-
ní propojení FEL s FEK / FST.

Příjemnější posezení. Přímo od školy, ne pouze 
od kavárny. Možná venkovní studovna?

Zásuvky v chodbách FST a v po-
sluchárnách FST.

CrossCafe… drahá kavárna pro stu-
denty. Kavárna by měla mít ceny odpo-
vídající studentským možnostem.

Nevyužití potenciálu této plochy.

Zadní vstup do FST.

Zastaralé posluchárny – málo pro-
storu, nepohodlné.

Vypadá hrozně neudržovaně uvnitř.

Celková vizualizace budov se mi osobně nelíbí. 
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Působí strašně staře a nějaká ta modernizace 
( jak vnější, tak vnitřní) by neuškodila.

Záchody.

Chtělo by to obnovit tento vnější prostor.

Myslím si, že je třeba změnit vzhled Stroj-
ní fakulty, jak z vnějšku, což je v plánu, 
tak uvnitř, například barevnější stě-
ny, pro lepší pocit uvnitř budovy.

Výdejní místo menzy.

Dá se tam nějak dostat?

Udržovaná výhledová plocha.

Hezké, ale naprosto nevyužíva-
né místo kvůli nesmyslné politi-
ce „jedněch dveří do budovy“.

Rekonstrukce WC na FST.

Velice starý vzhled chodeb na katedrách 
FST, vymalování a nahrazení starého lina 
novou podlahou na katedrách FST

Hezký prostor, který by šlo využít lépe.

Pokud možno přidat více lavi-
ček do vestibulu na sezení.

V letních měsících by mohl být ote-
vřený vnitroblok a lidé z kavár-
ny by zde mohli sedět venku.

Modernizace budovy, ve srovná-
ní s FEL a FAV vychází nejhůře.

Zpřístupnit častí FEK na jis kar-
ty studentům všech fakult.

Pohodlnější sedačky.

Prostor, kde by mohly být i nějaké obcho-
dy – potraviny, papírnictví, fotograf apod.

Lepší WC

Záchody!!

Záchody

Zrekonstruovat toalety.

Znovuotevřít bufet.

Vylepšit dvůr pro letní posezení.

Odpočinkové místo. Nechápu nepří-
stupnost těchto prostorů. Stačilo by pár 
laviček, možná nějaký venkovní ping 
pongový stůl. Škoda toho místa.

Ve sklepení bylo dřív občerstvení, dnes 
tam není nic. Chtělo by tam umístit pár 
sedaček, křesílek a stolků, kde by se dali 
tvořit seminárky, psát BP/DP… a připoje-
ní k Wi-Fi, ve sklepě se moc nechytá.

Suterén (pod CrossCafe) – chy-
bí – stoly a více zásuvek.

Staré přednáškové haly. Zastaralé vybavení.

CrossCafe, jakožto jedna z nejdražších 
kaváren, byla vystavěna v areálu školy. 
Právě ona cenová hladina příslušné ka-
várny dosahuje hodnot vcelku vysokých, 
proto by neměla být umístěna ve škole.

Zlepšení kvality toalet by jistě pomoh-
lo celé univerzitě. Zejména považuji 
umístění dispenserů toaletního papí-
ru mimo kabinky toalety za chybné.

Provést rekonstrukci objektu (zvenku 
i zevnitř) včetně poslucháren a zaseda-
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ček, přidat další možnosti pro jednání.

Využívat atria pro venkovní posezení?

Líbil by se mi nový kabát univerzity :-)

Krásný nevyužitý prostor.

„Vnitroblok“ uvnitř původní budovy vypa-
dá jako pěkné, ale nevyužité místo. Možná 
by se s tím prostorem dalo více pracovat

III.1.2.8 
Prostranství mezi 
budovami Fakulty 
strojní (FST), 
Fakulty ekonomické 
(FEK) a Centra 
informatizace 
a výpočetní 
techniky (CIV)

Místa, která se líbí: 
 

Krásné klidné místo. Škoda jen že tam ne-
jsou lavičky, na kterých by se dalo sedět.

Fotbálek

Fotbálek – chtělo by víc tako-
vých míst...o hodně víc

Stolní fotbálek, bohužel jen jeden 
v celém areálu. Doporučil bych při-
dat další i na ostatní fakulty

Když je teplo, krásné posezení s kafíčkem.

Stolní fotbálek

Příjemné prostředí pro trávení volného času. 
Škoda, že je zde skoro pořád plno a málo 
míst k sezení ve spodním patře knihovny.

Prostředí knihovny

Příjemné posezení v kavárně i na schodech.

Hezké místo před knihovnou, plno zeleně.

Příroda, klid, málo lidí, stromy.

sezení

Super jsou jak soukromé studovny, tak 
spodní prostor knihovny včetně kavárny

Počítačové místnosti

CIV

CIV – help desk. Přechod z budovy do budovy 
je praktický, posezení v další budově na 
chodbě je příjemné, ale chtělo by to přidat 
více zásuvek do elektriky a ZRUŠIT vchod 
přes JIS kartu (neuvěřitelně otravné)

Knihovna

Prostorná, klidná knihovna 

Knihovna nabízí mnoho místa ke stu-
diu spolu s podklady k němu.
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Počítačové učebny

Knihovna

Studovny knihovny

Knihovna je velmi pěkně provedená, pří-
jemné prostředí, ráda se sem vracím.

Skvělý klid a vybavená knihovna pro prá-
ci a zjišťování nových informací.

Knihovna, skvělé místo na relaxaci.

Knihovna je dobrá :)

studovna

Klid a příjemné prostředí v knihovně.

Studovna pod knihovnou.

Kavárna KUK

Posezení na schodech před knihovnou

Knihovna

Nová budova knihovny vypadá moder-
ně, jen by to chtělo něčím překrýt ty 
betonové sloupy. Jsou jak pěst na oko. 
Vnitřní prostory jsou bezvadné.

knihovna

Knihovna je nově postavená budova 
s novým zázemím, barevně je to příjem-
nější místo, člověk se zde cítí lépe.

Kavárna v knihovně + schody. V létě je fajn 
posedět venku, aniž by kolem chodily davy.

Kavárna, dost míst k posezení (i když 
občas by neškodilo jich mít i více)

Nové, moderní, kavárna, knihy

Knihovna

Univerzitní knihovna a její vestibul

Kavárna

Líbí se mi schodiště a průčelí knihovny.

Studovna je dobrá, ale malá

Líbí se mi, jak je předělaná knihovna.

Knihovna

Super schody na sezení venku, dobrý to záměr.

Knihovna.

Kavárna je fajn, ale chtělo by to sa-
mouzavírací dveře…

Bufet by mohl být o trošku větší a hezčí :)

Knihovna s kavárnou super. Málo zásuvek!

Prostory v knihovně jsou moc fajn, jen 
otevírací doba je nic moc. Též mi vadí, že 
si nemohu do knihovny brát tašku s note-
bookem. Je to velice otravné a dost často 
si zapomenu vzít z tašky vše, co potřebuji.

Výborná knihovna

Dobrá kavárna

Knihovna prošla významnou reorgani-
zací a rozšíření a určitě k lepšímu než za 
mojich let. Moc ji ale nenavštěvuji.

Líbí se mi uvnitř i venku. Prostředí nové 
knihovny včetně posezení a kavárny, 
schody venku v létě. Prostě příjemné.
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Knihovna a možnost seze-
ní na gaučích v přízemí

Knihovna se povedla, vnější schodi-
ště, kavárna i interiér je bezva.

Posezení u knihovny

široké schody k nové části knihov-
ny a klidná cesta k lávce

Studentská kavárna s terasou

Schody vhodné pro mítinky a relax

Hezká knihovna, ideální místo na uče-
ní… jen by to chtělo novější počítače

Příjemné prostředí k práci i odpočinku

Terasa před kavárnou je fajn.

Knihovna – opravdu spousta moudra v jed-
né budově – ne, je tu příjemně jak pro prá-
ci, tak pro posezení s přáteli a pokec.

Knihovna

Knihovna a místo pro učení

rozšíření knihovny je velmi užitečné a veřej-
ně přístupné zasedačky opravdu praktické

Knihovna je super! Krásný pro-
středí a nový nábytek.

Knihovna

Kavárna je top

Knihovna

Univerzitní kavárna a společné učebny 
hodnotím velmi kladně, jen by jich mohlo 

být klidně víc. Je to příjemné prostředí.

Krásná nová knihovna

Kavárna – skvělé místo

Knihovna

Bylo by dobré, časem přidat více míst k sezení.

Hezká architektura knihovny

z kavárny je sem moc hezký výhled :) 
a i mimo kavárnu je to tu moc fajn

Klid a zásuvky

Knihovna, nejen, že nabízí prosto-
ry pro setkávání, zároveň je reprezen-
tativní i pro zahraniční studenty.

Knihovna nabízí mnoho místa ke stu-
diu spolu s podklady k němu.

Knihovna s kavárnou (Vysoké slou-
py, jako v chrámech v Řecku)

Přístavba knihovny – hezká ar-
chitektura, příjemné místo

Knihovna

Kavárna

Knihovna

Výborné studovny

Kavárna

Knihovna + studovny

Knihovna + kavárna knihovny + stu-
dijní místa pro studenty
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Kavárna, studovna a knihovna. Jediné 
místo, kde lze trávit čas v celém areálu

Knihovna

Knihovna je fajn místem, kde si lze dobře 
odpočinout, skvělá je i tamější kavárna

Knihovna je taky příjem-
né míso pro studium i relax

Kavárna

Knihovna

Dole je dobrý chill. Nutnost dávat 
si věci do skřínky zbytečně odrazu-
je od využívání zbytku knihovny

Bufet v knihovně

Celá knihovna ZČU včetně učeben

Mám rád Univerzitní knihovnu, ze-
jména její relaxační prostory.

Nová moderní knihovna, ale j trochu 
z ruky – lepší by bylo, kdyby centrál-
ní knihovna ZČU byla v centru města.

Příjemné posezení na schodech knihov-
ny u kavárny nebo v kavárně

Sice trochu namyšlené antickým mo-
tivem, ale prostorné a pulzující.

Knihovna je velmi pěkně provedená, pří-
jemné prostředí, ráda se sem vracím.

Knihovna je moc prima, pěkné prostře-
dí a šikovný a vlídné lide tam dělají.

Není lepší, když za slunných dnu můžeme 
sedět na schodech a popíjet kávu z kavárny

Kavárna, knihovna, okolí

Výborné pro zopakování si uči-
va před zkouškou.

Skvělý klid a vybavená knihovna pro prá-
ci a zjišťování nových informací.

Osobní kóje, kde je klid

Dolní patro pod knihovnou je velice příjem-
ně zařízeno, jen je škoda když se za hez-
kého den automaticky zatáhnou rolety.

Knihovna se skvělým vedením.

líbí se mi vnější i vnitřní vzhled 
univerzitní knihovny

Knihovna je úžasný prostor jak pro samo-
statné studium, tak pro debaty s kolegy.

knihovna s novou kavárnou

Příjemná kavárna, která je trochu mimo 
hlavní dění, takže je tam pěkný klídek.

Knihovna, skvělé místo na relaxaci.

Univerzitní kavárna, skvělé mís-
to pro relaxace i učení.

Knihovna je dobrá :)

knihovna funguje technicky i sociálně

Nádherná knihovna

Prostranství před knihov-
nou a schody knihovny

Knihovna je velmi hezky navržena a využita

Pohodlné prostory, velká možnost výbě-
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ru volného času. Posezení s přáteli před 
knihovnou, přímo v ní u časopisů…

Přijatelné ceny občerstve-
ní a příjemná atmosféra

Místa, kde relaxuji 
 

Knihovna UK + kavárna v případě hez-
kého počasí schody před nimi

Knihovna

Schody

Knihovna

Kavárna, knihovna

Knihovna

Univerzitní knihovna. Zde najdu 
vždy klid na učení a odpočinek.

Kavárna

Kavárna v knihovně.

Kavárna

Před knihovnou, hlavně v létě, to je hezké

Prostor před knihovnou, v létě před 
kavárnou, v zimě v kavárně.

Pohodová atmosféra v knihovní kavárně

Příjemné sezení u kávy venku na scho-
dech, nebo venkovním sezení.

Studovna

Pohodlná křesla

Ideální na odreagování

knihovna, stromová alej,

než to zarostlo.

Knihovna

Bistro, na rozdíl od CrossCafe, s ne-
přemrštěnými cenami zákusků.

Knihovna

Knihovna

Knihovna -> relax -> knihovna -> relax.  
Skvělý kolotoč. Sem chodím o přestávkách 
mezi vyučováním až ze strojní fakulty radši, 
něž do CrossCafe. To si radši dojdu až sem.

Přízemí a okolí knihovny včetně kavárny.

Knihovna

Studentská kavárna

Knihovna

Knihovna – o tom jsem se také zmi-
ňoval v místech, která se mi líbí.

Knihovna

Kavárna

Bufet Studovna

Když to není přecpané a není si kam sednout. 
Chtělo by to více relaxačních míst. Jako třeba 
bufet v podzemí FST, něco zřídit na FEL atd.
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Univerzitní kavárna. Příjemné pro-
středí, studentské ceny.

Knihovna

Kavárna

Kavárna v knihovně

Příjemné, klidné místo

Fajn je možnost zůstat do noci

Kavárna v knihovně

Kavárna

Knihovna

Křesla k posezení a popovídání.

Knihovna

Kavárna

Knihovna

Knihovna a kavárna.

Příjemná kavárna v univerzitní knihovně

Rozšíření míst, kde je možné studovat. Po 
umístění FEK na kampus se knihovna stala 
až příliš rušnou. Dříve jsme tam chodili rádi. 
Další věcí, kterou jsem moc nepochopil, jsou 
studijní kóje pro jednotlivce. Jelikož nejsou 
dozděné až ke stropu a studenti vedle nich 
mluví nahlas, tak prakticky postrádají smysl.

Knihovna je opravdovou oázou.

Jednoznačně knihovna.

Káva v knihovně je taky fajn.

Klidné místo.

Vadí mi ale někdy hluk od ostatních.

Kavárna a prostory v knihovně

Kavárna KUK v univerzitní knihovně

Moderní knihovna.

Prostor mezi vstupem do knihovny a kavárnou

Knihovna

Knihovna.

Super knihovna

Knihovna, klidné místo pro učení

Kavárna

Kavárna ZČU

Kavárna

Knihovna

Příjemné moderní klidné prostředí knihovny.

Příjemné prostory, velká možnost využití 
volného času. Možná přidat více nabíječek, 
spousta studentů funguje na bázi notebooků.

Dvorek, který je využívaný CrossCafe. Bylo 
by fajn zpřístupnit ho pro studeny celý.

relaxace hrou stolního fotbálku Bylo by vhod-
né vytvořit nějaký herní koutek jako ping 
pong stolní fotbálek a podobné sporty

Fotbálek!!

Fotbálek
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PC učebna naproti CIVu

Fotbálek

UF 132

Mám práci ve škole, takže nemusím cho-
dit domu, když potřebuji něco udělat.

5. patro, lavičky

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Velmi zastaralá posluchárna s minimálním 
prostorem pro studenty-nepohodlné sezení.

Nevzhledná budova, špatný interiér

Sklepní laboratoře.

Ergonimie přednáškového sálu UF-124

Já se v těchto částech budovy pros-
tě necítím dobře. Nemám v oblibě tyhle 
prostory jako prostředí pro přednáše-
ní. Že by špatné patogenní zóny :)

Ta budova je „ukončená“ dost špatně, 
a to divný krmítko (?) pro ptáky snad ni-
kdo nepoužívá a akorát to vypadá zle

nehostinné.

Suché a strohé, nálada pod psa.

Šlo by zahradnický určitě lépe upravit.

V učebně UF124 padají pera, když 
si je člověk položí na stůl.

Suterén FST (centrální sklady) – ne-
šlo by nějak zútulnit zdejší prostředí?

Vestibul teto budovy

Z tohohle prostoru by se taky moh-
lo něco udělat, třeba na grilovačky.

Neucelený design mezi knihov-
nou, CIVem a FST.

Chodba – rozpadající se dlaždičky.

Toalety v této části budovy.

Je tu porad zima nebo vedro nebo mokro.

Prostor, který by se dal využít jako krás-
né odpočinkové místo s lavičkami, keři, 
květinami, možný vchod z CrossCafe.

Chodby FST

Ukázka opravdu špatné architektury dopl-
ňuje příšerné stavby rektorátu a menzy.

Chybí nějaká zóna na seze-
ní… prázdné široké chodby.

Nevzhledné monstrum dob minulých. 
Hodilo by se budovu trochu zkrášlit.

Prázdné špinavé chodby v přízemí

Zničené špinavé chodby.

Škoda že není využit prostor k mož-
nostem nějaké relaxace venku.

Velmi zastaralá posluchárna s minimálním 
prostorem pro studenty-nepohodlné sezení.

WC v knihovně poněkud zá-
pach a není to příjemné.
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Často tu páchne kanalizace.

Zvláště po setmění je toto místo velmi ne-
příjemné, ve dne má člověk naopak po-
cit, že chodí zadní uličkou pro nezvané

Přechod v této části směrem na 
FAV není zrovna hezké.

Nic.

Z tohohle prostoru by se taky moh-
lo něco udělat, třeba na grilovačky

Nutnost procházet za pomocí JIS.

Nevyužitý prostor.

Myslím, že by pomohlo, kdyby tu byl jiný po-
vrch. Klidně i světlejšího materiálu. Kvůli budo-
vě je tu pořád stín a připadá mi to jako škoda.

Hluché a prázdné nic.

Divné, studené, prázdné, mrtvé – proč 
tu není sezení pro studenty?

Velmi zvláštní přechod. Dalo by se sem dát pár 
laviček a možnost si sednout třeba i ke stolu.

Tmavý kout

Knihovna vypadá velmi dobře, ale kvůli ne-
příjemným podmínkám (není možnost brát 
dovnitř tašku s věcmi a pak mi padá vše z ru-
kou + nepříjemný personál) se zde nezdržuji.

Záchody u knihovny

Antické sloupy z betonu? Proč nová 
knihovna, když tam nikdo nechodí?

Je zde vždy málo lidí, mám 
z toho skličující pocit.

Parkoviště v centru areálu školy? Opravdu?

Knihovna – problém je ten, že jsem do-
nucen odložit batoh před vstoupením do 
knihovny. Kdybych to nemusel dělat, cho-
dil bych do knihovny každý den, ale takhle 
chodím do knihovny, jenom když musím.

Vždycky, když jdu kolem knihovny, necí-
tím se dobře. Knihovna působí depresivně. 
Jednotný šedý design působí šíleně. Mělo 
by se to nějakým způsobem „rozstřelit“. 
Hodit do barvy fasádu, sloupy, něco…

Tuhleta betonová nádhera je opravdu skvost 
lidské tvořivostí a hloubky ducha. Sloupy 
působí velmi sterilně, celé prostředí postrádá 
barvu. Jenom šedá bezduchost a smrt. Tak 
jako v celém areále, i tady chybí lavičky.

odpočinková zóna v knihovně – všichni tu 
dělají akorát nepořádek, nedá se tu pracovat.

Cesta kolem knihovny smerem dal na 
tramvaj jako by k úřadu práce pres láv-
ku naprosto strašná! V zimě se šeří brzo 
a jako ženy se tudy bojím chodit. Husté 
křoví a stromy po pravě straně celé této 
cesty… Nikdy nevím, kdo na mne z křoví 
vyskočí. Než bych tudy chodila, radši jdu 
po hlavni silnici, jak jezdí bus č. 24 a 30.

Tohle vypadá jako místo (před knihovnou), 
které má nějaký potenciál, ale zůstalo úplně 
nevyužité. Lidé tudy jen prochází a prostran-
ství před knihovnou tam tak trošku chřadne
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Místa, která chtějí změnit 
 

Tenhle prázdný prostor by se ne-
dal nějak využít?

Místa k sezení.

Nevyužití potenciálu této plochy.

Nevyužitý prostor.

Lepší úprava, udělat relaxační koutek, který by 
se dal využít při hezkém počasí, přidat zeleň.

V kampusu chybí více restaurací, více 
míst na posezení. Vyloženě místa-vnitř-
ní dvorky uvnitř budov bývalé FAV a FST 
jsou podle mého názoru nevyužita.

Místa k sezení.

UVOLNIT PROSTOR.

Studené kovové židle, když se čeká 
delší dobu na chodbě kvůli vyučo-
vání, tak je to nepříjemné.

Zlidštit fasádu, najít nějaký archi-
tektonický prvek, který propojí celý 
kampus / každou budovu…

Nevyužitý prostor možná více na seze-
ní nebo tak, zatím alespoň fotbálek.

Hej chodby! Už není krátce po převra-
tu. Co se třeba zrekonstruovat?

Chápu, že budovy musí být nějak obsluho-
vány a že zde vcelku nepříjemně umístěné 
kontejnery a místa pro parkování služeb jinde 
zřídit nejspíš nejdou. Kdyby se ale volná 
travnatá plocha dala využít např. k relaxaci?

Hodil by se nějaký zadní vchod pro 
studenty, aby nemuseli obcházet ce-
lou budovu, když jdou na NTIS.

Stojan na koloběžky – pro studenty z FAV 
nebo ti, kteří chtějí do knihovny, jsou ko-
loběžky k ničemu, vzhledem k tomu, že 
cestou ke stojanu před FST a zpátky ztratí 
tolik času, co ušetří jízdou na koloběžce…

Špatně fungující venkovní senzor na JIS

Líbil by se mi východ z knihovny na 
tuto stranu. Dveře tam jsou.

Více zásuvek + případně více po-
čítačů – je-li to možné.

Zadní vstup do fakulty ekonomic-
ké pro lepší průchod k FAV.

Přebývá tu to krmítko (?) a celkově by 
tu to chtělo nějak revitalizovat.

Chybí stojan na koloběžky pro 
FAV. Mohl by být i někde u knihov-
ny, nebo na označených místech.

Celý tento prostor působí jako „zadní“ strana 
kampusu, přitom to již není ale pravda (NTIS).

VOLNĚJŠÍ KNIHOVNU

Zlepšit (prodloužit) otevírací dobu knihovny, 
povolit vstup do knihovny s taškou na PC.

Využitelné jako zóna pro relaxaci

pořád obsazeno-málo místa pro tolik studentů.

Knihovna. Chybí příjemnější a přátelštější 
prostředí. Kavárna. Mohla by mít větší a tak-
též útulnější. Plus lépe řešené zásuvky.
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Do vestibulu knihovny bych mís-
to sedacích „bobíků“ bez opěrek uví-
tal více stolečků s křesílky.

Zlepšit nabídku v pěkné kavárně.

Chybí stojan na koloběžky pro 
FAV. Mohl by být i někde u knihov-
ny, nebo na označeném místě.

Neuškodil by přístup 24/7 pro studi-
um, práší na seminárkách, nebo tře-
ba promítnutí si filmu se spolužáky.

„Outdoor knihovna“.

Lesík vedle univerzity je v současnosti trochu 
těžko přístupné a zanedbané místo. Momen-
tálně plní sice funkci tlumení hluku od silnice 
a také tu a tam poskytuje útočiště bažantům 
a zajícům, mohlo by, ale myslím být mno-
hem více. Zvláště v přítomnosti u knihovny.

V knihovně jsem krátce pracoval a nepo-
tkal jsem na univerzitě nikoho, komu by na 
studentském životě a mimoškolních aktivi-
tách studentů záleželo více, než paní řidi-
telce a jejím zaměstnancům. Myslím, že by 
měly být jejich aktivity a snahy (promítání 
filmů, výstavy, besedy…) univerzitou velmi 
silně podporovány, protože nikdo jiný se 
tu tolik nesnaží (nebo jsem ho nepotkal).

Zelená terasa.

Na celé ZČU není místnost, kam by stu-
denti mohli jít si v klidu sednout a trá-
vit volný čas – jediná možnost je Cross, 
který je neustále přeplněný nebo být na 
chodbě. Bylo by fajn mít jakýsi „bar“ s ga-
učem, křesly, stoly, samoobsluhou?

III.1.2.9 
Zalesněná plocha 
naproti knihovně 

Místa, která se líbí: 
 

Tajemná křoviska vylepšit na park s la-
vičkami a přírodními cestami. Ale 
bez pochybných zarostlých míst.

Chtěl bych obnovit nejlépe v přírod-
ním stylu sportovní plácek a obnovit 
jezírka, u kterých se dá mezi stromy re-
laxovat a připojit k wifi a elektřina.

Mokřad s náletovými dřevinami – po-
tenciál pro stezku „džunglí“ jako pro-
tiklad „akademických chodníčků“

Ideální místo na univerzitní stadion

Pěší stezka na konečnou Bory

Velmi se mi líbí alej.

Lesní cesta

Městská džungle (na obou stranách od 
stezky), která je přirozenější a zajímavější, 
než většina budov a prostor v kampusu.

Krásné místo a v létě příjemný stín.

Dubová alej

Krásná alej
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Místa, kde relaxuji 
 

Jednou jsme relaxovali na kládách 
u KTS, bylo to vcelku příjemné.

Jednou zde byl táborák: ohýnek, buřty a tak 
.... to bylo super… tato akce přinesla do 
kampusu úplně jinou příjemnější atmosféru

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Celý tento prostor

zbytky po výstavbě z 90. let minulého století.

Jestli tato oblast patří do kampusu, je nutné 
na ní zásadně zapracovat. Tato oblast jde vidět 
z mnoha míst a není to pěkný pohled, přes-
tože je z učeben krásný výhled za tyto ruiny.

Nelíbí se mi řešení parkoviště, panelová cesta 
ani její okolí. Zasloužilo by to nějaký zásah

Nevkusná budova/sklad, netuším, jaký plní 
účel, ale myslím, že by potřebovala opravit

Zde by bylo vhodné vybudovat parkovací 
místa i pro studenty nebo okolí vylepšit!

Rozbahněné parkoviště

Tady to prostě není moc hezký :)

KTS nemá dobré parkoviště

Nepořádek

Nepořádek, podobné airsofto-

vým hřištím, šlo by zde udělat mís-
to pro „umělce“ aby to zkulturnili.

Zanedbaný prostor

Polorozpadlé budovy nevypadají dobře. Neby-
lo by lepší vytvořit zde např. další sportoviště?

Celý tento parčík

„Džungle“

„Jungle“

Tento prostor napravo od cesty je v silném 
kontrastu s upravenou stranou knihovny.

Zanedbaný les obydlený bezdomovci.

Nemám z toho nehlídaného prosto-
ru dobrý pocit, obzvlášť ve večerních 
hodinách a zimních měsících. Zeleň 
prosím nerušit, už tak ji je málo.

Zarostlé a nevyužité. Je to škoda, 
když jsou tam vzrostlé stromy.

Vždycky, když jdu kolem knihovny, necí-
tím se dobře. Knihovna působí depresivně. 
Jednotný šedej design působí šíleně. Mělo 
by se to nějakým způsobem „rozstřelit“. 
Hodit do barvy fasádu, sloupy, něco…

Kdyby se z toho udělal studijní PARK, tak 
bude na kampusu existovat první místo, kde 
budu relaxovat (žádné totiž neexistuje).

Nepořádek a bezdomovci.

Zde by byl krásný park, teď je to 
místo pro bezdomovce.

Zanedbaná oblast areálu, kde se 
často potulují bezdomovci.
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Naprosto nevyužité místo. Je-
nom nálety, možná bezdomovci.

Chtělo by to park.

Tenhle lesík by potřeboval trochu poukli-
dit… je tady opravdu hodně odpadků – než 
jsem viděl tuhle mapku, tak jsem myslel, 
že se ani nejedná o pozemek ZČU. Myslím, 
že by se i našli dobrovolníci na uklizení.

Příliš temný, nevyzpytatelný kout.

Tohle vypadá jako místo (před knihovnou), 
které má nějaký potenciál, ale zůstalo úplně 
nevyužité. Lidé tudy jen prochází a prostran-
ství před knihovnou tam tak trošku chřadne.

Špatně využitý prostor

„Jungle“

Podmáčené roští, kde občas vi-
dím nepořádek od bezdomovců

Nevyužité místo.

Odpadky, špína, úkryt pro bezdomovci

Nevyužitý prostor

Zanedbaná oblast areálu, kde se 
často potulují bezdomovci.

Co to vlastně je? Proč tu nejsou třeba koleje?

Vodní nádrž je vyschlá a zarostlá

Odpadky

Odpadky kolem chodníku

V tomto úseky cesty směrem na tramvaj je 
husté křoví a stromy. Když jdu po setmění, 

mam hrůzu, ze mé někdo přepadne (osvět-
lení neosvětlení). Radši jdu domu jinudy.

Po setmění zde opravdu nerada cho-
dím, popravdě (i když všude raději cho-
dím pěšky) se do kampusu raději dostá-
vám pomocí MHD, než touto pěšinou.

Bláto

Odpadky, špína, úkryt pro bezdomovce

Zarostlé, často je mnoho odpadku po cestě.

Bylo by hezké vybudovat důstojnou pěší 
a cyklistickou spojnici s Bory (poslední 
místo civilizace) – jako nejvíce nevyhovu-
jící považuji odříznutost celého areálu od 
města – lepší by bylo, kdyby jednotlivé 
kampusy byly v centru města a ne na tom-
to nesmyslném a umělém zeleném plácku

Místa, která chtějí změnit 
 

Nějakou hospodu.

Přeměnit na parkovací místa.

Kéž by se to U Darebáka znovu otevřelo, 
případně kdekoli jinde v kampusu kdyby 
vznikla (jiná než CrossCafe) konkuren-
ce bufetům ze Správy kolejí a Menz.

Zpevnit povrch.

Stav těchto skladů je značně neutěšený

zde si zaměstnanci jistě zaslouží lep-
ší povrch parkoviště. Jižněji bych navr-
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hl rozšíření parkoviště pro studenty.

Přístupová plocha + parkovací mís-
ta pro studenty/návštěvníky KTS.

Jak bylo řečeno – nutno změnit.

Škoda, že umění tady leží ladem.

Ubytování pro studenty.

Obchody.

Chybí zde nějaká budova, kampus by 
po její výstavbě vypadal hned lépe.

Zde by se mi líbila nějaká sportoviště.

Zde je nevyužité místo, které by se 
dalo nějak využít ať už jako spor-
toviště nebo něco jiného….

u vedoucího KTS jsem viděl plán k mož-
né realizaci sportovišť. Nádherná idea.

Zanedbaný prostor, mohla by tu vznik-
nout třeba nová sportoviště nebo zde 
udělat park či relaxační zahradu…

Odstranit nálety, prořezat, vyčistit.

Plavecký 25m, 2.2 m hluboký bazén.

Venkovní sporty, posilovna apod.

Cokoli kultivovaného.

Skatepark.

Ruiny jsou zde jen plýtvání místem, 
mohl by zde být pěkný park, atd.

Asfaltový plac pro univerzitní tým for-
mule na testování vozidla.

Prostor pro rozšíření kampusu.

Zbytečně nevyužité místo. Mohli by se 
zde postavit nové koleje nebo nová budo-
va. Nebo alespoň umístit pár laviček :)

Park přizpůsobený k venkovnímu učení.

Sportovní hřiště.

Park – na in-line,místa na grilování, al-
tánky a voda kolem, podium na venkov-
ní akce… buď umístit sem, nebo k FDU, 
tady jsou ale super ty stromy…

Koleje, či ubytování, aby univerzitním 
kampusu byli lide i večer a v noci.

Park / Sportovní plocha s běžeckým oválem.

Myslím si, že parčík, kde bychom v let-
ním semestru mohli trávit čas, by ne-
byl vůbec špatný. Ba naopak piknik 
u školy pod stromy zní jako idylka.

Přirozeně vznikající džuglopark je OK, ale 
mohlo by ho protínat několik málo zpevně-
ných pěšinek. Porost rozhodně ponechat 
jako útočiště bažantů a jiné drobné zvě-
ře, která nezřídka potěší oko. Informač-
ní tabule o vyskytujících se živočiších.

Koleje – na kolejích nejsou společenské 
místnosti, které by byli nonstop otevřené, 
na jiných univerzitách je takováto věc 
samozřejmá, proč ne u nás? U nás je 
jediná možnost půjčit si studovnu na 
svoji osobu výměnou za JIS kartu :-/ 
Např. Olomouc má na chodbách kožené 
sedačky a TV, společenské místnosti 
s TV apod. Na ZČU nemají možnost 
studenti ani se pořádně na koleji najíst, 
nebo si uvařit jídlo (Bolevecká kolej, pí 
Frejlachová slíbila kuchyň před 5 lety)
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Obnovit jezírka, keře trávu. Obnovit přírod-
ní sportoviště. Přidat elektřinu a Wi-Fi.

Lesní antikizující altán reflektující por-
tikus knihovny postavený na umělém 
ostrůvku uprostřed jezírka s faleš-
nou grotou a malým vodopádem.

Univerzitní stadion.

Lesík by se dal trochu upravit.

Revitalizovat tento prostor, aktuálně je 
to dost nereprezentativní prostor.

Fakulta pedagogická.

Zcela nevyužívané a zanedbané pro-
story. Co je oživit třeba rozptýlením 
pro studenty? Minigolfem, horolezec-
kou stěnou nebo třeba skateparkem?

Tento prostor by možná mohl být re-
laxačním parkem. Je nereálné, že 
by se tam někdy něco stavělo.

Někde tady by mohla být jízdárna, která by 
skvěle doplnila nabídku KTS. Šlo by se tak 
naučit šermu, golfu i jízdě na koni. Skvělé :)

Chybí prostor pro volnočasové aktivity.

Stezky na běhání? Park? Odpočin-
kové místo? Cokoliv. Ale je to skvě-
lé místo, které má též potenciál :)

Potenciál k využití.

Osvětlit.

Odpadkový koš.

Udržovat čistotu kolen chod-
níku, i to je vizitka ZČU.

Tato džungle by šla mírnou prořezávkou 
proměnit v příjemný lesík na relaxaci.

Prostor pro rozšíření kampusu.

Využitelné jako zóna pro relaxaci.

Z lesíku bych udělal malý park. Pouze bych 
udělal pár cestiček a přidal několik laviček

III.1.2.10 
Travnatý prostor 
před vstupem do 
budovy Fakulty 
designu a umění 
Ladislava Sutnara 
(FDU) 

Místa, která se líbí: 
 

Chtělo by to chodník. Diky.

Nevím, co zde bude, ale dou-
fám, že něco zábavného.

Příjemná zeleň.

Naše Sutnarka je moc pěkná, i když mírně ne-
praktická se svými okny, co se nedají otevřít.
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Art park před Sutnarkou je 
fajn místo pro piknik.

Kus divoké přírody mezi industriální-
mi budovami. Skvělý výhled z FDU.

Místa, kde relaxuji  
 

V této oblasti nebyl žádný komentář

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Chtělo by to chodník.

Stále nerozumím místnímu umě-
ní, je to jako chodit kolem skládky.

Cesta z FDU, chybí osvětle-
ní, není přechod k MHD

Chybí chodník

Podivně neupravený kopeček

Tahle část působí neupraveně

Okolí FDU – připadá mi takové hodně zma-
tené, nejaké… je tu spoustu nevyužitého 
místa, skoro žádná zeleň, květiny, nic… jedi-
nou výhodou je zikkurat. Zde ale nerozumím 
důvodu jeho vzniku (ač jsem za něj velmi 
ráda), protože původně měl prý být jako 
hlediště, ale za rok co stojí, jsem zde ještě 
jediné představení nebo vystoupení neviděla.

Prostory (pole) kolem univerzity obecně (okolo 
FAV, FDU a tělocvičny). Působí velice neu-
praveně. I když se tam v budoucnu počítá se 
stavbou, prozatím by mohly být zatravněny.

Tady by mohl být krásný park

Nevyužitý a zanedbaný prostor.

Místa, která chtějí změnit 
 

Zde by bylo hezké vybudovat parko-
viště pro zaměstnance FDU, aby zby-
tečně neblokovali příjezdovou cestu 
ostatním, kteří vjíždějí do areálu.

Cesta z FDU, u budovy FDU – chybí osvětlení.

Jednoduchý objekt ve stylu galerie či 
výstavních prostor kde by byly pre-
zentovány práce studentstva.

Nevyužitý, prázdný prostor.

Tady by to chtělo nějak vylep-
šit. Třeba zde udělat park.

Alain, chodník.

Cesta od FDULS k zastávce U letiš-
tě by se šikla + park je super nápad, 
už aby to nevypadalo jako oraniště

prostředí kolem FDU. Odstranit návaly hlíny 
a kromě amfiteátru prokouknout bezpro-
střední prostředí fakulty díky studentům.

Vytvořit nějaký menší park před bu-
dovou – k sezení, svačení atd.
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Nevyužitý, zanedbaný prostor.

Nevím co to tam je za výtvory, ale 
celkově to nevypadá dobře.

Zde chybí společná mezifakultní diskuse 
o tomhle soukromém parku (patří ten po-
zemek ZČU nebo FUD). Něco vzniká, ale 
nikdo se do tvorby projektu zapojit asi ne-
mohl. Lze to ještě ovlivnit touhle anketou

III.1.2.11 
Travnatý prostor 
mezi budovami 
Fakulty designu 
a umění 
Ladislava Sutnara 
(FDU), Fakulty 
elektrotechnické 
(FEL) a ulicí 
k Letišti 

Místa, která se líbí: 
 

Příroda se zvířátky.

Zde by mohlo být parkoviště, nebo ně-
jaký přírodní rekreační park.

Nové parkoviště + závora – vyřešilo ne-
dostatek parkovacích míst na ZČU.

Zvětšit kapacitu parkoviště.

Proč není parkoviště větší? Mno-
hem větší, když vidím to pole nad ním, 
proč je tam písek a špína? Proč tam 
není asfalt nebo zámková dlažba?

Zde chybí cesta.

Rozšíření parkoviště.

Místa, kde relaxuji 
 

Pahorek

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Rok se tu přehrabuje hlína a žádný výsledek

Zamýšlí s tímto místem univerzit něco? 
Chtělo by to nějaký pěkný nápad.

Tak tady se to snad někdy k ně-
čemu využije, ne?

Zbytečně nevyužitý prostor

Městská džungle, která je ale spíše měst-
skou pustinou. Není tu nic, zhola nic.

Jedním slovem nepořádek.
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Paběrky.

Zanedbaná plocha, naštěstí moc lidí neví, 
že patří univerzitě. Alespoň v části by mohl 
vzniknout prostor pro relaxaci, který nebude 
tolik frekventovaný, jako prostor před menzou.

Škoda takového nevyužitého prostoru, při-
tom by odtud byly takové hezké výhledy.

Umění má být krásné, toto se mi nelíbí.

Špatně využitý prostor

„Jungle 2“

Vliv dopravy

Bláto na parkovišti

Bahno a voda všude, asi by zde měl parkovat 
pan rektor. Možná by pak přehodnotil priority 
a investoval peníze sem a ne na Antarktidu.

Stres – najít místo, ve vlhkém ob-
dobí špinavé, blátivé,…

Bylo by možné po letech dodělat parkovací 
plochu? Tohle je šílené. Dovezete si návště-
vu na UNI a protáhnete ji na úvod bahnem.

Působí to opuštěně.

Bahno, nepořádek, nevlídné.

Po dešti zůstává voda na určitých mís-
tech ve formě obrovské louže. Člověk jde 
k autu, ale cítí se, jako když jde na stavbu.

Moc malé parkoviště

Nelíbí se mi parkování na ZČU a plná 
menza! Přidáním Fakulty Ekonomické do 
kampusu na borech se všechno zkompli-

kovalo. Menza je věčně plná, parkoviště 
také, knihovna, všechno… Když tady fa-
kulta ekonomická nebyla, bylo vše lepší!

Neupravené parkoviště, spíše bahenní lázeň

parkoviště, kde jsou zpevněná jen místa pro 
invalidy a zároveň je nutné na tomto parkovišti 
parkovat z důvodu nedostatečné kapacity na 
hlavním parkovišti, mi přijde dosti tragické. 
Když naprší, tak se dostane člověk do ško-
ly jen přes obří louže a hromadu bahna.

Malé parkoviště s velmi nepříjemným povr-
chem. Malé parkovací kapacity jsou mimo-
chodem velkým problémem na univerzitě.

Přijdu si zde hrozně ne v nebez-
pečí ale, když jdu večer ze ško-
ly tak mi to není úplně příjemné

Špatný terén, bahno, kamínky.

Nedostavěné parkoviště, bláto

Nevím, jestli je to pravda, ale nejezdí sem i za-
městnanci firem, kteří jdou na směnu do bor-
ských polí? Slyšel jsem a viděl takovéto věci.

Totální bahenní lázeň. Fakt peklo. Ať si tam 
parkují sami z rektorátu, děkanátu apod.

Někdy nestačí kapacita ani tohoto par-
koviště, možná by chtělo rozšířit,

když není hezky, je tu všude blá-
to, když je hezky, je tu prach.

Při dešti se nedá vyjít, aniž bych si ušpinil 
obuv. 
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Místa, která chtějí změnit 
 

Bylo by dobré, aby byl kampus pro ce-
lou univerzitu jednotný a ne aby některé 
fakulty byly v centru a některé na Bo-
rech. Přijde mi to lehce diskriminační.

Mohlo by tu být parkoviště :).

Zlepšit terén, zarovnat, vysázet nějaké 
stromy, udělat nové místo na relaxování.

Prostor pro rozšíření kampusu.

Zde by se v budoucnu moh-
lo také něco vystavět.

Nevím co to tam je za výtvory, ale 
celkově to nevypadá dobře.

Jedno z nejnevzhlednějších míst 
na univerzitě. Určitě by mu sluše-
lo parkoviště nebo větší menza

tady taky.

Mohlo by se zde něco postavit, je to velká 
nevyužitá plocha. Podle financí univerzi-
ty buď další parkoviště, nebo bych oceni-
la koleje, které by byly blíž než ostatní.

Nevyužity zatravněný prostor by se 
dal po kultivaci využívat například 
jako malý park popřípadě i místo ko-
nání studentský open air sešlosti.

Grilování, altánky? Prostor na venkovní akce?

Vytvořit park.

Nevyužitý, zanedbaný prostor.

Vysázet stromy.

Co bude v prostoru, kde měla stát bu-
dova pro filozofickou fakultu?

Amfiteátr – hudba, divadlo

nějak zvelebit, zatím jen hlína.

Nevím, jaké jsou budoucí plány s tím-
to prostorem, ale bylo by hezké, pokud 
by bylo nějak patrné, že se jedná o kam-
pus. Při průjezdu kolem to vypadá, jako 
by člověk jel kolem jedné z fabrik.

Stálo by za to, sjednotit ZČU a přesunout 
i ostatní budovy do kampusu. Veškeré 
dění se děje zde a my z ostatních fakult 
mimo kampus jsme o toto dění ochuzeni

vybudovat zde novou budovu pro 
např. pedagogickou fakultu.

Parkoviště.

Potenciál ke smysluplnému využití.

Parkoviště (parkovací dům).

Vyasfaltovat a udělat pořád-
nou cestičku, chodník.

Zlepšit přístup.

Parkoviště.

Restaurace/ bistro / kavárny… klid-
ně více, v areálu není prakticky žád-
né jiné vyžití než studium/práce. 
Obědy jen v menze, dá se říci.

Místo pro další fakulty v případě je-
jich přemisťování na kampus.

Dodělat, aby tato oblast nevypa-
dala pořád jako staveniště.



Kampus snů? Závěrečná zpráva 69

Vyasfaltovat, upravit parkovací stání

nedostatečná kapacita.

Povrch zlepšit, případně po-
stavit parkovací dům.

Nedodělané

zpevněný povrch (minimalizace bah-
na včetně příchozích pěšin).

Nezpevněné parkoviště, bláto, nerozděle-
ná parkovací místa – lidé parkují, jak chtějí 
a ubírají už tak na mizivém počtu míst.

Úprava povrchu a přístupové cesty směrem 
k vrátnici FEL (například ten řetěz v ces-
tě, který se musí obcházet pres trávník).

Chybí asfalt.

Vyasfaltovat druhé parkoviště,

aby tady nebylo bahno.

Pořádný přístup k parkoviš-
ti, když prší, tak je zde bláto.

Sledoval bych, zda dostačuje kapacita par-
koviště. Mnohdy sleduji studenty, kteří 
z nepochopitelných důvodů dojíždějí au-
tem, jen pro pohodlí. Ti, kteří dojíždějí delší 
vzdálenosti, poté nemají kde parkovat.

Chtělo by vybetonovat.

Dostavět.

Dobrá cesta.

Provizorní řešení.

Postavit parkovací dům.

Rozšíření by bylo fajn.

Zlepšení přístup na druhé parkoviště.

Povrch druhého parkoviště.

Absence stromů.

III.1.2.12 
Pyramida 
(amfiteátr) 
u Fakulty designu 
a umění Ladislava 
Sutnara (FDU)

Místa, která se líbí: 
 

Perfektní místo na parkování, díky!

Občasně vystavené práce studentů FUD.

Hezké a upravené místo před budovou

Studuji zde, ale mohlo by to být lep-
ší z architektonického hlediska

Moderní budova, s FEL jedna z po-
vedených, na rozdíl od zbytku

Líbí se mi otevřený prostor budovy FUD.

Aula FDU
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FDULS

Celá naše univerzita je moderní a prosklená.

Ateliér KTP.

Na Sutnarce se dobře tvoří.

Koloběžky jsou nejlepší.

Atmosféra UUD

FDU

Tady prý mají nízký futra u vchodu.

Líbí se mi vnější i vnitřní provedení budo-
vy FDU. Originální, zajímavé, podnětné.

Pokus s novou architekturou je zatím ne-
využit odvrácením do země nikoho.

Příjemné posezení na trávní-
ku před budovou FDU.

FDU. Skvěle zpracováno.

Velice zajímavé využití volného prostoru – 
šetrné k životnímu prostředí, dobré posezení.

Málo frekventované a dobře upravo-
vané místo, kudy občas procházím.

Pyramida je fajn, ale škoda že je zelená 
jen ze severu. Dovedu si představit vá-
let se spíš na jižním/západním svahu.

Zvlášť když je teplo a svítí slunce.

Super „teráska“, nejvíc během tep-
lého období. Relaxace, pohoda.

Tahle pyramida se aspoň da po-
užit jako sedátko v lete.

Příjemné posezení a dobře udržované.

Dobrý nápad, hezké místo na odpočinek v létě

Skvělé místo k odpočinku na čers-
tvým vzduchu v teplejších dnech.

Zatravněný kopeček u FÚDu, dob-
ře se na něm sedí a odpočívá

Ráda na této kaskádě v teplém ob-
dobí relaxuji a kreslím.

Kaskáda (pyramida)

to je super místo, více využívat pro 
akce – dobré by bylo spojení s taměj-
ší FDU místností (tzv. divadlo)

Když svítí sluníčko, je příjem-
né posedět v zeleni.

RICE nám nedělá ostudu. Snad se 
tam i dobře žije a pracuje.

Líbí se mi travnatý kopec s mož-
ností posezení vedle FDULS

Povedené využití volného prostoru.

Skvělý relax, hlavně v létě.

RICE FEL

Vhodné pro případné filmové projekce.

Místa, kde relaxuji 
 

Ve stínu mého plně klimatizovaného 
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pracoviště, na čerstvém vzduchu, s krásným 
výhledem na Decathlon a průmyslovou 
zónu, za občasného přelétaní bažantích 
samečků, se jeví svět krásnější.

Příjemné posezení v létě.

Super nápad, ale nedomyšle-
ný tvar a praktičnost na údržbu.

Pagoda

Zikkurat

Zikkurat

Zikkurat

Travnatý kopeček, na jaře 
a v létě k nezaplacení

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Škaredá budova jak zvenka tak i zevnitř.

Moc šedi.

Studuji med. a did. ilustraci a náš obor 
nemá ateliér jako takový. Naše škola je jak 
fabrika, to mi nevadí, do toho sem s tím šla. 
Ale nerada pracuju na místě, kde je až moc 
otevřeného prostoru a nás ‚ateliér‘ v podobě 
stolu uprostřed ničeho se mi fakt nelíbí.

Divní lidé.

K FLS nevede žádná slušná a důstoj-
ná přístupová cesta, jakoby tento kam-
pus byl odříznutý od všech ostatních

„Hladová“ zeď znamená, jakoby FDULS 
nepatřila do kampusu… Odvráce-
ná vchodem, obehnaná zdí…

Divné, studené, prázdné.

Komiks má aspoň nějakou ilu-
zi ateliéru, my máme… stůl.

Místa, která chtějí změnit 
 

Chybí chodníky nebo ales-
poň pěší/cyklistická stezka.

Chtělo by to chodník.

Zdejší „chodníček“ mezi FUD a silnicí je ne-
komfortní pro pěší, zlehka až nebezpečný.

Byl bych rád, kdyby umělecké počiny stu-
dentů FUD nezůstávaly pouze zde, ale 
oživovaly prostor celého kampusu.

Ateliér GD a VK, neútulné

trochu polidštit to, co z této budo-
vy vychází… vypadají divně ;)

Dveře se nezavírají samy.

Normální lidi.

Vysadit zde nějaký porost nebo květiny apod.

Tady něco chybí, třeba so-
cha Lenina nebo Stalina. :)

Venkovní promítací plát-
no? „přírodní elevace“…
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Chybí mi smysluplné využití tohoto pahorku.

Neznám využití? Ale vypadá to hezky.

Vytvořit nějaký menší park před bu-
dovou – k sezení, svačení atd.

Vnímám velký potenciál tohoto „amfi-
teátru“ jestli to tak mohu říct. Je ško-
da, že se tento prostor nevyužívá.

Myslím, že lepší místo pro letní kino neznám.

III.1.2.13 
Památkově 
chráněná alej (není 
ve vlastnictví ZČU) 

Místa, která se líbí: 
 

Pěší stezka na konečnou Bory.

Velmi se mi líbí alej.

Lesní cesta.

Krásná alej.

Celou tu cestičku mám rád

Celá alej

Stromová alej.

Jak je ten mostík takový malý a roztomi-
lý, tak je to super místo k setkávání.

Líbí se mi cestička alejí. Škoda, že 
není trochu lépe udržovaná.

Celá alej.

Možnost obejít budovu FAV i z dru-
hé strany směrem k FST.

Rozšířit…

Vyřešit lepší příjezd na par-
koviště a vyasfaltovat.

Opět – parkoviště neodpovídá počtu 
studentů. Komické – budova za spous-
tu peněz a studenti parkují na poli.

Velké parkoviště

Souhlasím s názorem města Plzně, že retenční 
nádrž je přirozeným středem plánovaného re-
prezentativního náměstíčka. V souvislosti s tím 
navrhuji, aby budoucí zastávka tramvaje nesla 
jméno „U retenčky“. Dále navrhuji osázet travní 
prostor kolem nádrže lavičkami a v létě plážo-
vými lehátky zdůrazňujícími relaxační charak-
ter. Ideální by bylo doplnit malé občerstvení 
– pojízdný stánek s drobným občerstvením, 
jako bývá u plaveckého bazénu s nadpisem 
„Občerstvení u retenčky“, případně do doby 
realizace tramvajové tratě pouze „Zastávka“.

Nemusím chodit přes pole.

To jezírko je super!

Proč zde není asfalt? Vždycky mám po-
cit, že tu odevzdám nápravu z auta.

Architektonicky zajímavé, ale ne-
dokončené (náměstí, tramvaj).
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NTIS – reprezentativní nová budova

Budova na úrovni

Místo je super, ale absolutně nevyužité, neu-
stále uzavřené a bez snahy s tím něco dělat.

Záchody, které mají zeď! Ne přepážku!

Celkově moderní prostředí FAV

Pěkný prostor, bohužel ne úplně využívaný.

Studovna a centrum logických her FAV

Bufet FAV

Pěkná a účelná nová budova, hez-
ké nádvoří. Působí velice moderně.

FAV

Budova FAV se mi líbí ani ne z architek-
tonického pohledu, ale budovy jako cel-
ku. Je dobře zateplená, teplo se zde drží 
a má barevnou výzdobu na chodbách.

Velká posluchárna – pohodlné

Hezké místo před novou budovou.

Nová budova FAV.

Křesílka v přednáškové míst-
nosti a pingpongový stůl.

Pěkný výhled na Krkavec

Studovna, lepší než u knihovny, ale daleko.

Mám ráda naši studovnu.

Velmi dobře architektonicky zpracova-
ná budova jak vizuálně tak technolo-

gický. Jediná fakulta, která svým vzhle-
dem reprezentuje svoje zaměření

Pěkná architektura a prostory.

Kavárna NTIS super. Bohužel zavírá brzo.

Studovna super. Někdy zima. Není přístup 
v netradiční dobu (víkendy, noc, ráno, atp.)

NTIS je super, ale málo míst se-
zení a nedostatek zásuvek.

Moderní prostory.

Nová moderní budova

Přednáškové sály… pohodl-
né s možností stolu…

Krásné přednáškové místnosti vybaveny 
multifunkční technikou. Pěkný a levný bufet.

Super nová knihovna, místo k učení. Chybí jen 
místo k odpočinku např. na malého šlofíku

Líbí se mi ping – pong ve druhém patře.

Studovna

Bufet

Zajímavý prostor.

Studovna FAV, může se tu pracovat nebo 
hrát deskovky, je to super místo.

Chodba u přednáškových sálů

kavárna FAV <3 :)

Bufet – pohodlné pracovní prostředí.

Je to pěkná budova.
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Patro s přednáškovými místnost-
mi je fajn pro volné hodiny.

Nový areál ZČU (Moderní a decentní)

FAV

Moderní budova FAV

Exil pro kuřáky.

Líbí se mi posluchárna, i celkové budova 
FAV. Jenom nechápu, proč je vchod z dru-
hé strany a musí se to obcházet. Odbloko-
vání dveří směřující k FST by pomohlo

Který vysoce vzdělaný jedinec vymyslel 
uzamčení tohoto vchodu pro studenty FEL?

Dále ten „hlavní vchod“ dát opravdu nešel.

Jídlo

Celá tato budova se mi opravdu líbí. Vždy 
se tu cítím útulně a velmi příjemně.

NITS< CTPVV – fajn baráky. Mouchy mají kaž-
dý projekt. Určitě je to lepší než staré budovy.

Kavárna ZČU je oproti kavárně u knihovny 
dost velká pro více než jednu skupinu stu-
dentů, jen zde trochu chybí barvy… to bych 
ale řekl, že je problém s většinou areálu.

Pochodová střecha, bohužel pro 
studenty nepřístupná.

Kavárna.

Pohodlné přednáškové místnos-
ti, dobrá architektura objektu.

Líbí se mi venkovní prostor před budo-
vou, ale také studovna, která je vybavena 

nejen k učení, ale také k oddechnutí.

Futuristická architektura.

Nebyl jsem přímo v budově. Ale 
vzhledově je velice vydařená.

Hlavně zásluhou kolektivu.

FAV

Moderní přednáškové místnosti.

Ping-pong.

Celá FAV se mi líbí: D vlastně mě ani ne-
štve tady trávit víc času než v posteli: D

Výborní lidé na KKY.

Krásné učebny a posluchárny.

Přednáškové auly ve FAVce, kdy-
by takové byly i na ekonomce, jsem 
ve škole na každé přednášce.

Studovna a centrum logických her.

FAV

Vyřešit lepší příjezd na par-
koviště a vyasfaltovat.

Lépe řešený vstup do budovy FAV.

Krásné přednáškové místnosti vybaveny 
multifunkční technikou. Pěkný a levný bufet.

Moderní přednáškové místnosti.

Studovna.

Celá tato budova se mi opravdu líbí. Vždy 
se tu cítím útulně a velmi příjemně.
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Líbí se mi, že se zde obvykle dá zaparkovat.

Krásné učebny a posluchárny.

Místa, kde relaxuji 
 

Kavárna NTIS

Studovna FAV

Studovna

Kavárna FAV

Jediné stávající místo, kde se dá re-
laxovat, je kavárna na NTIS. Uvíta-
la bych nějaký park poblíž fakult.

Bufet FAV

Kavárna, nebo studovna.

7. nebo 4. patro FAV je nádherně klid-
ný prostor. Jen škoda, že se nedá jít i na 
střechu. V pozdních jarních měsících by 
to bylo úžasné místo pro relaxaci.

Centrum logických her

2. patro, jak jsou sedačky (gauče)

Do kanceláře ;-)

Do kuchyňky na kafe ;-)

2. patro, sedačky na chodbě.

Chodba u přednáškových kinosálů – jsou 
tu gauče a ping pong… co víc si přát?

Obzvlášť třeba na matiku

Kavárna FAV

Často se učím chodit na FAVku, mají 
tam příjemné sedačky a je tam vět-
šinou větší klid než v knihovně…

Studovna

Studovna

Opět studovna FAV

Kavárna FAV <3 :)

Studovna, ale o nějakých jiných relaxačních 
místech, kromě počítačovém nevím. Možná 
by stálo za to promyslet nějaký takový místo, 
kde by to opravdu bylo možné. Krom knihov-
ny tím samozřejmě myslím, ta je super.

2. patro

Bufet

Studovna

Kavárna

Studovna

Chtělo by to lavičky kolem nádrže.

Dubová alej

Alej
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Místa, která jsou nepříjemná 
 

Alej je velmi pěkná a vybízí k procházkám, 
ovšem povrch cesty a úprava okolí vypadá 
jak na nějaké polní cestě zarostlé plevelem.

Celá cesta do kampusu z Bor. Nepůsobí 
hezky, je úzká, v deštivém počasí blátivá.

Bahnitá cesta.

Kdys zaprší, je tam bláto.

Rozbahněná cesta.

Teče do bot.

Nepříjemné po dešti

Klouže v zimě

Nezpevněná cesta

Bahno

Nekvalitní cesta

Neupravená cesta

Chybějící pouliční lampy a vlast-
ně i pořádná cesta.

Naprosto tragická rozbahněná cesta.

Mezi FAV a starší části kampu-
su to nevypadá příliš přívětivě.

Cesta pro příchod z Borů je dobrá, ale 
ne při dešti, kdy je jedno velké bahno.

Bláto.

věčně rozbahněná cesta

Bahno

Cesty by tu mohly být propra-
covanější, větší a čistější.

Nájezd na parkoviště je děravý.

Určitě nepříjemně, pokud je 
málo míst k zaparkování.

Nevím, jestli to není tolik finančně nároč-
né, ale zatarasování cesty od knihovny 
k parkovišti, když lidi očividně chtějí tak-
to chodit, tak mi přijde protichůdně.

Nebezpečné místo – přes špat-
ně parkující. Není vidět

Polní cesta přes bahno.

Na FAV jen z jedné strany. Celkově je pří-
stup k hlavnímu vchodu FAV tristní.

Blátivá cesta, chce to povrchovou úpravu

bažina.

Nevyužité a nepohostinně postavené 
místo. Dalo by se udělat daleko lépe.

Podobně jako všechny ostatní mne irituje, 
jak je budova FAV natočená a že studen-
ti FST a FEL ji musejí celou obcházet.

Místnost, ve které je zima.

Vstup do školy z pole místo ze zbytku kampu-
su. Velká část atria je velkou část roku opásaná 
kvůli ledovce. Snad to zde bude příjemnější, 
až někdy bude kolem něco jiného než pole.

Opuštěné místo

Stále to tady páchne.
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Člověk to tu musí obcházet 
a v zimě tu je strašné náledí.

Tento vchod má smysl minimálně do 
doby, kdy vyroste další budova vedle 
NTIS, a také dokud nebude jezdit k tomu 
vchodu tramvaj. Jinak je to nesmysl.

Neustálé opravy

Velkolepé prázdné místo s nehezkým oko-
lím, široké prázdné vstupní chodby.

Neustále nepřístupná část s fontánou

Na to, že je to nové místo, pů-
sobí velice zchátrale.

Když chci na FAV a neparkuji přímo u ní 
tak musím obcházet takřka celou budovu

chodím zde, jen když nikdo nevychází z boč-
ního vchodu. Takže je to cesta navíc

Komplex těchto budov je „odlid-
štěný“, hluchý, futuristický???

Věčně obehnané páskou, nedá se projít.

Prázdné nádvoří s nefunkční fontá-
nou, bez přímého vstupu do budovy 
a v zimě pro jistotu rovnou ohraniče-
né páskou, aby na něj lidi nelezli.

Tenhle prostor mezi kavárnou a studov-
nou je fakt ostudný, od konce podzimu 
do jara je ohrazený páskou, protože je po 
něm nebezpečné v tomhle období cho-
dit (!!), takže to všichni musí obcházet, 
není od věci připomenout, že je to pou-
ze několik let stará budova (!!)

Tady je více věcí. Je škoda, že je budova situo-
vána tak, jak je. Asi se plánuje s rozšířením uni-

verzity, nebo dalších budov poblíž tohoto mís-
ta, jenomže když člověk jde do kampusu, tak 
student nemůže přicházet přes zadní vchod. To 
ale se mi zdá řešení nemá. Kdyby byla celá bu-
dova situována do kampusu, tak by byl tento 
problém vyřešen. Zrcadlově otočená myslím. 
Jinak hlavně jsem chtěl poznamenat, že situo-
váním na severní stranu je toto místo nepouži-
telné v podzimních a zimních měsících a rov-
něž během jara a léta tu moc studentu není, 
až už že není škola a že je takové místo neláká. 
Možná se zamyslet jakým způsobem tento 
prostor zpříjemnit. A rovněž, páska kolem to-
hoto prostoru během zimy také není řešením. 
Snad ten vchod směřující „jakoby“ do nikam 
byl promyšlen dobře a přijdou další důležité 
zástavby, díky kterým nabude většího smyslu.

Nefunkční nádvoří.

Vchod na špatné straně budovy.

Prostor před NTIS působí opuštěně, 
i proto, že se používá primárně boč-
ní vchod. Složitá orientace pro návštěvy 
(i po doplnění orientačního systému).

Hlavní vchod je na opačné straně budovy.

Prostranství před FAV neplní funkci.

Novostavba se již rozpadá a ne-
lze projít přes „náměstí“.

Myslím, že by se místo před FAV mohlo více 
zpřístupnit – odstranit pásky (ať už tam jsou 
z jakéhokoliv důvodu, odstranit i ten) a mož-
ná začít využívat vchody „mimo“ vrátnici?

V zimních měsících nepřístup-
né nádvoří (pro náledí).

Nesmyslný kout budovy, kam ni-
kdo nechodí a hnijí květináče.
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Studovna bez možnosti ve-
jít z ní přímo do budovy.

Absence zastřešeného místo pro 
úschovy kol. Pozn.: budova kolár-
nu má, ale pouze pro zaměstnance.

Rozkopané a nefunkční fontány u nové budovy.

Centrum technického a přírodovědné-
ho vzdělávání a výzkumu nemá pocitově 
nic společného s přírodou – jen beton, 
beton ani uvnitř žádná rostlina (ukazu-
je to na vztah téhle fakulty k přírodě)

Zpřístupnit boční vchod pro studenty. Je 
úmorný to porad obcházet! Jakoby ne-
stačilo, že se musí obcházet cela FST!

Čeká se na tramvaj, ale stejně oko-
lí FAVky je nepřijatelné

Bahno, štěrk, rozorané parkoviš-
tě, pole, jezírko, není pěkný pohled 
na okolí ani na přístupové cestě od 
Bauhausu – přidal bych stromky.

Nechápu důvod, proč není boční vchod do 
NTIS přístupný přes JIS i pro studenta. Když 
si někdo počká, stejně ho učitel nebo ně-
kdo zevnitř pustí. Rozumím tomu, že je cí-
lem, aby se chodilo přes recepci, ale dokud 
tam nevede tramvaj, je to pěkná blbost.

Nepřístupný vchod.

Dívat se na plné parkoviště aut není příjemné. 
Chtělo by to nějakým způsobem omezit.

Podélně parkující vozidla blokují sil-
nici a často stojí i v křižovatce. Jezdit 
tudy i přecházet je velmi nepříjemné.

Moc malé parkoviště-

Proč není hlavní vchod tady?

Když už je hlavní vchod FAV nesmyslně orien-
tovaný od kampusu, proč není všem studen-
tům FAV umožněn vstup bočním vchodem?

Dveře zablokované pro studenty. Při pře-
sunech mezi fakultami velmi zdržuje ob-
cházení a nelze stihnou hodiny včas.

I parkoviště by mohlo vypadat rozumně

Tady to působí nedodělaně-

Hodil by se přístup od bočních dveří,

protože vždycky musím vyčkávat 
před tímto vchodem, abych nemu-
sel obcházet celou budovu FAV.

Toto parkoviště je ostuda, a nevím, jest-
li je nutné, aby zůstávalo pořád v tomto 
stavu, když budova FAV dávno funguje.

Malé parkoviště a nepříjemný povrch.

Málo místa na parkování

Boční vchod na FAV by mohl být použitel-
ný i pro studenty. Beztak je tento vchod 
studenty také využíván, pouze musí pří-
chozí čekat, než jim někdo zevnitř otevře.

Budova FAV je krásná a moderní, ale při-
jde mi od kampusu odtržená a separova-
ná..asi bych obě místa propojila včetně 
toho, aby si člověk mohl vybrat, jestli 
vyjede kolem FAV nebo kolem FDU.

Nedostavěné parkoviště, bláto

Nedostačující parkování

Vstup pouze pro zaměstnance. Vzhledem 
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k tomu, že naprostá většina studentů přichází 
směrem od knihovny, tak musí celou budovu 
obcházet. Tato skutečnost je opravdu vel-
mi nepříjemná a dokáže člověka vytočit.

Vchod je zavřen pro studenty, mu-
sím obcházet polovinu budovy.

Nevyřešené a nedovolené parkování.

Obecně celé okolí NTISu – Žádná ze-
leň, jen beton, není si skoro kam sed-
nout a odpočinout si od učení.

Málo parkovacích míst, hrozný terén.

UC439, místnost bez oken.

Nesmyslné obcházení budovy.

Parkuje se po straně silni-
ce, není to vhodné místo.

Zpřístupnit boční vchod i studentům. Ale-
spoň dokud nebude jezdit tramvaj.

Vchod

Vchod?

Pro studenty nepřístupný vchod bez ade-
kvátní reakce fakulty na danou situaci.

Zakázaný vstup studentům do bočních dveří 
a musí tak dlouze obcházet celou budovu.

Nemožnost vstupu vedlejším vcho-
dem – nesmysl, dokud zde není tram-
vaj, ztráta času pro všechny.

Z nepochopitelných důvodů příjezd stále jako 
na tankodrom. Ano, je to kvůli tramvaji, ale to 
neznamená, že tam nemůže být asfalt, jako 
všude jinde, kde se plánuje kopat. Podél budo-

vy by se nemělo parkovat. Je to nebezpečné, 
nepříjemné a proti zákonu (a je to smutné).

Prostor před budovou FAV postrádá lavičky.

Panelová část cesty mezi dvěma asfaltový-
mi působí nepochopitelně, před návštěva-
mi je to dost ostuda, už se to nedá svádět 
na to, že budova je nová. Zvlášť v době 
delších dešťů se tam dlouho drží voda.

Vstup do podivně civilizované oblas-
ti, příliš mnoho moderního indust-
riálu (Bauhaus, autoservis…).

Polní cesta přes bahno.

Místa, která chtějí změnit 
 

Konečně dokončit pořadně parkoviště, 
nebo alespoň zasypat vyjezděné díry.

Bylo by dobré, kdyby zbývající část stez-
ky byla alespoň vydlážděna od rozcestí 
FAV ke knihovně, kde je dosuď bláto.

Urychlující chodníček.

Byla by fajn se dostat do školy i ve špat-
ném počasí s čistýma botami, kdyby 
byla celá tato cestička vyasfaltovaná.

chodník

Zpevnit cestu.

Zpevnit pěšinu, aby se tam netvořilo bláto.

Lepší cesta.
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Zlepšit přístup.

Zpevnit cestu.

V zimě lépe udržovat.

Nelze projít při horším počasí.

Víc místa.

Zpevnit cestu.

Přebývá tu bláto na cestě. Vysypat nově pís-
kem a zhutnit by nebylo od věci (asfalt není!).

Příroda.

Dostavět.

Parkoviště.

Chodník z parkoviště ke knihov-
ně.Přímý, ne to obcházet.

Trochu víc tuto cestu upravit a udě-
lat to tak, aby vypadalo, že budo-
va FAV patří ke zbytku školy.

Hlavní vchod směrem do kampusu.

Vchod do budovy.

Chybějící propojení FAV a zbytku areá-
lu. Na jednu stranu chápu záměr otočit 
FAV čelem k tramvajové zastávce (pokud 
v době výstavby tratě ještě bude budo-
va stát) a především k plánovanému re-
prezentativnímu náměstíčku s retenční 
nádrží jako centrálním reprezentativním 
prvkem, nicméně otočení zády ke zbytku 
kampusu narušuje jednotící koncepci.

Ten můstek na NTIS se mi zdá ta-
kový provizorní. Možná rozšířit

Celá cesta v aleji je zoufalá, věč-
ně je tam bláto a je neudržovaná.

Gauče na odpočinek chybí ve spo-
lečenské místnosti v knihovně.

Krásná pěší zóna a po ní se loužemi 
a blátem brodí akademici a budoucí eli-
ta národa…. Co třeba vydláždit???

Povolit přístup do garáží i pro stu-
denty, byť i za poplatek.

Zde mi chybí přístupová cesta přes louku

chybí pořádný chodník nebo ales-
poň zpevněná cesta pro pěší.

Stezka pro napojení kampusu na obchodní 
oblast a na MHD do města (linka 15 např.)

Zástavka tramvaje.

Upravit pěšinu. Z UNI se nedá dojít po chod-
níku k OD Tesco ani Decathlon... Alej končí 
u FUD a pak pokračuje jen silnice bez bez-
pečného napojení pro chodce u Porsche.

Tramvajová zastávka.

Asi ta tramvaj. :D

Tramvajová zastávka.

Zkrášlit a zlidštit, tramvaj jen tak nebude.

Chybí tramvaj :)

Zástavka tramvaje.

Venkovní zázemí pro studen-
ty v letních měsících

Tramvaj!!!!!
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Upravit plochy, aby se na nich 
dalo v létě existovat.

Tramvajová zastávka.

Druhá strana ulice.

Dokončit projekt náměstí a otoče-
ní „tváře“ areálu univerzity.

Ta tramvaj by byla fajn.

Vysázet stromky podél cesty, zpev-
nit parkoviště, vyčistit nebo zrušit jezír-
ko, zvýraznit vstup do FAV a zpříjemnit 
jeho okolí (možná opět stromky).

Tramvajová zastávka.

Asi tuším, proč tady je deset metrů panelo-
vé cesty, ale zdůvodnění, že „na tomto místě 
nelze stavět, protože tam příští rok povede 
tramvaj“ podle mne neobhájí každodenní ot-
loukání možná stovky aut – informace o tram-
vaji příští rok slýcháme již skoro deset let.

Supermarkety, hobby markety,...aj. by 
neměly zasahovat/volně navazovat na 
kampus. Ten by měl být vlastní oddě-
lenou jednotkou a klidným místem.

Nové tramvajové nádraží je třeba zlid-
štit – minimálně, aby tam nebyl vstup za-
kázán pro náledí a nezvládnuté okapy.

Betonový chodník.

Udělat zde cestu.

Nepohostinné místo a věčně uzavřené.

Zpřístupnit kolárnu pro studenty. To je 
výhodnější přijet autem, než nechávat 
kolo u FST a pak obcházet obě budovy, 

zvlášť když nefunguje boční vchod.

Okapní vývody metr od kanálu mi nepři-
jdou zrovna vhod. Především v zimě, kdy 
se voda rozlije a na dlažbě, kudy se cho-
dí, zmrzne. Asi chyba ve výpočtu. Smut-
né, že u budovy, co stála miliardu…

Nelíbí se mi, že nemůžeme chodit boční-
mi vchody a v zimních měsících musíme 
obcházet zmrzlé plochy (v tomto případě 
by stačili cedule „na vlastní nebezpečí“).

Stojan pro koloběžky.

Otevřít boční vchod pro studenty.

Dát sem něco jiného než beton a kámen… 
kdo by to měl chtít trávit čas? Nikdo.

Monumentální prostor bez využití. Dále: 
proč musí studenti jít na kraj budovy 
a následně se budovou vracet zpět?

Hezké, ale naprosto nevyužívané místo kvůli 
nesmyslné politice „jedněch dveří do budovy“.

Více zeleně, působí velmi be-
tonově a nepřívětivě.

Možnost (dopředu) objednat v kavárně jídlo 
z menzy byla fajn. Dobré jídlo v menze bylo 
před érou „těstovin a 4 druhů omáček (I a II)“.

Opravit dlažbu (buď aby v zimě nezamrza-
lo nádvoří, nebo aby se tu dalo bruslit :-) 
), přidat zeleň (např. https://github.com/
space10-community/the-growroom).

Umožnit přístup na střechu, zřídit na 
ní malou zahrádku nebo včelí úly.

Chybí nějaké smysluplné využití toho-
to úžasného prostoru. Velká chyba.
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Do kolárny umístit stojany vhod-
né i pro horská kola, do současných 
se široké pneumatiky nevejdou.

Ve studovně je pořád zima.

Klec na kola nebo přístřešek.

Tramvaj.

Celá budova se musí obchá-
zet, aby se do ní dalo vstoupit.

Zpřístupnit postranní vchod pro 
studenty vyšších ročníků.

Odemknout boční vchod.

Nepříjemně odstrčené od zbytku areálu, 
špatná dostupnost-vchod z opačné strany.

Víc lidí… je to tam jak strašidelný zámek.

Lavičky.

Kolárna pouze pro zaměstnance.

Přidat stojan na koloběžky k budivě FAV.

Chybí stojan na koloběžky pro 
FAV. Mohl by být i někde u knihov-
ny, nebo na označeném místě.

Lavičky.

V bufetu chybí větší nabídka a ze-
jména širší otevírací doba.

Zastávka tramvaje, aby konečně ten ne-
smyslný vchod na FAV měl smysl.

Chybí zelené (vegetační) střechy, 
které byly v projektu (viz vizualiza-
ce na tabuli před rektorátem).

Zde mi chybí kavárna na stre-
se s dobrým signálem wi-fi!

Otevřít vchody, zpřístupnit (páska).

Budova NTIS má celou řadu problému. 
Pokud bych se měl soustředit na ty vněj-
ší: ‚náměstí‘ je trvale ve špatném stavu, 
v zimě po něm není možné chodit pro ná-
ledí, neotéká z něj voda, chybí motivace se 
na náměstí vůbec zdržovat. Nepřístupný 
boční vchod a nemožnost ze studovny ve-
jít do jiných částí budovy jsou další vady.

Vizuál hezký, problémem jsou věčně 
natažené bezpečnostní pásky, zejmé-
na v zimních měsících, které limitu-
jí i pohodlný přístup do studovny.

Vylepšit topení, v zimě je tam moc chlad-
no, chybí přístup vnitřkem budovy.

Vytvořit nějaké stálé parkoviště u FAV.

Z bahna na asfalt.

Parkoviště.

Vysázet stromky podél cesty, zpevnit 
parkoviště, vyčistit nebo zrušit jezír-
ko, zvýraznit vstup do FAV a zpříjem-
nit jeho okolí (možná opět stromky).

Vstup pro studenty na JIS.

Chybí důstojný východ ze studentské-
ho parkoviště směrem k budově NTIS.

Tramvajová zastávka.

Normální parkoviště? Opět nedodělané.

Regulace výstavby novostaveb, nej-
sem si jistý, že sem patří.
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Vyasfaltovat.

Tady se to předpokládám, bude dodělávat

lepší přístup z parkoviště k budově.

Vstup z boku.

PC učebna.

HLAVNÍ VCHOD.

Parkovací místa.

Vjezd a výjezd by měl být řešet jednosměr-
ně. Ubude tak couvání, otáčení a nadby-
tečné vyhýbání se na úzké silnici podél 
budovy. Čili na severní straně by měl být 
zbudován výjezd. Také by do ulice Technic-
ká měl být zakázán vjezd kamionům, které 
se tam jezdí otáčet a vykládat auta asi do 
Auto Wolf (vjezd jen na povolení ZČU).

Přetížené parkoviště způsobuje, že studenti 
i zaměstnanci parkují v rozporu s dopravními 
předpisy podél budovy a v T křižovatce. Toto 
je tolerováno, OK, ale po zprovoznění budov 
nově stavěných bytových domů se bude těžko 
rozlišovat, zda tam parkuje zaměstnanec či 
student anebo obyvatel bytu, který pracuje 
v nějaké továrně. Ukončení tolerance zahltí 
parkoviště Bauhausu a vyvolá jeho negativní 
reakci. Celkově to vše působí nepříjemně.

Udělat z toho opravdu rozumné parkoviště.

Dodělat parkoviště.

Studovna – vyřešit topení v zimě…

Tramvaj plz.

Chybí zeleň a místa k sezení ven-
ku – hrozně depresivní místo.

Scoobike?

Odemknout boční vchod.

Lepší parkoviště

Parkoviště s nízkou kapacitou.

Možnost vchodu z boku? Proč mu-
síme obcházet celý NTIS?

Parkoviště, o tom víme všichni, že se 
s tím musí něco dělat. S peněz a byro-
kracii je to komplikované, tomu rozu-
mím, ale do par let je to nutně vyřešit.

Nové tramvajové nádraží je třeba zlid-
štit – minimálně, aby tam nebyl vstup za-
kázán pro náledí a nezvládnuté okapy.

Vchod pro všechny.

Zrušit bezpečnostní vchod a udělat z něj 
hlavní, dokud se nevystaví trať č. 4

Zásuvky v posluchárnách FAV, naštěs-
tí jich tam pár je, lepší než nic.

Lepší průlez k budově FAV.

Zde mi chybí možnost cho-
dit bočním vchodem.

Boční vstup do FAV.

Boční vchod otevřený běžně. Je otravné 
obcházet celou budovu. Vchod do nové 
budovy takhle mimo kampus mi přijde div-
né. Mělo to být sem. Tramvaj sice za 30 
let bude jezdit až sem, ale stejně vchod by 
měl být dovnitř areálu a ne k Bauhausu.

Zpřístupnění bočního vcho-
du pro studenty FAV.



84

Otevřené dveře pro studenty.

Vstup pro studenty na JIS.

Přístup na Jisku k bočnímu vchodu od Favky.

Bylo by fajn, kdybychom měli pří-
stup i z bočního vchodu, vzhledem 
k tomu, jak je tato budova umístěná.

Hlavní vchod směrem do kampusu.

Vchod do budovy.

Umožnit vchod všem studentům – je 
to nedůstojné. Nezamykat po 18h, ale 
až ve 22h. Důvod pro současné řeše-
ní „bezpečnost+hasiči“ je nesmyslný.

Zpřístupnit vchod na FAV i pro studenty.

Zpřístupnit vstup pro studenty.

Možná by stálo za to nechat vstupo-
vat i studenty jiných fakult postranním 
vchodem, vzhledem k tomu, že je zby-
tečné celou budovu obcházet. Přece 
jen Jisku máme všichni stejnou. ;)

Jediné štěstí, že ten vchod tam je. Ne-
chápu ovšem, proč nemůže být otevřen 
na JIS každému studentovi. Všichni tím-
to vchodem chodí ven, tak proč nechodit 
i dovnitř. Obcházet budovu, dokud není 
hotova tramvaj, nedává smysl!

Líbilo by se mi mít tady stojan na kolo-
běžky stejně jako před strojírnou.

Nemám přístup k otevření dveří. Musím čekat, 
než někdo vyjde. Zřídil bych vstup všem.

Zde mi chybí kavárna na stre-
se s dobrým signálem Wi-Fi!

Postranní vchod pro všechny JISky.

Dveře nelze otevřít JISkou.

Zpřístupnit vchod studentům.

Otevírat tento vchod v hodinách největ-
šího průchodu? Stejně většina lidí po-
čká na toho, kdo dveře otevře. A tak 
význam tohoto opatření je lichý.

Umožnil bych vstup studentům bočním 
vchodem do budovy FAV. Přes hlavní vchod 
trvá cesta do budovy zbytečně dlouho.

Vchod na FAV není řešen šťastně.

Možnost otevřít dveře zvenku, aby se 
nemusela obcházet polovina budovy, 
když přecházíme z hodiny na hodinu.

snadný přístup ze strany 5-10 
min času obcházením.

Nevím, zda je v možnostech univerzity zde 
něco stavět, ale možná by to byla vhodná loka-
lita pro další menzu. Nevím, zda se do budouc-
na plánuje přesun dalších fakult na kampus
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III.1.2.14 
Prostor za Fakultou 
strojní (FST)

Místa, která se líbí: 
 

Velký trávník a vzrostlé stromy.

Alej.

Alej stromů

Stromová alej. V areálu bych 
si přála víc stromů.

Alej stromu je určitě pěkná, cesta je 
zatím také v přijatelném stavu.

Příjemná alej.

Alej stromů je nejhezčí místo u ško-
ly, právě díky těm stromům

vazba místa na původní cestu s alejí

Místa, kde relaxuji 
 

V této oblasti nebyl žádný komentář

Místa, která jsou nepříjemná 
 

Nic tu není.

Sklad „umění“

Praktický, ale divný vchod

Rozbahněná, neupravená cesta atd.

Toto parkoviště vypadá jako 
z 80. let minulého století

Místa, která chtějí změnit 
 

Odpadkový koš.

Nebyla by kolem areálu pěkná bruslařská dráha?

Prvek aleje, jako páteře celé oblas-
ti byl trestuhodně odsunut na okraj.

využitelné jako zóna pro relaxaci

Možná více parkovacích míst 
pro zaměstnance.

Rozbahněná cesta.

Silnice k FAV parkovišti.

Tato cesta je v mokrém počasí (tzn. celý 
podzim a začátek jara) zoufalá. Bahno 
je všude. Cesta se nemusí dláždit, stači-
lo by tam navést pár kamení a štěrku.

Vyšlapané cestičce by slušel nějaký 
normální povrch (asfalt, dlažba…)
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let bude jezdit až sem, ale stejně vchod by 
měl být dovnitř areálu a ne k Bauhausu.

Otevřené dveře pro studenty.

Vstup pro studenty na JIS.

Přístup na Jisku k bočnímu vchodu od Favky.

Bylo by fajn, kdybychom měli pří-
stup i z bočního vchodu, vzhledem 
k tomu, jak je tato budova umístěná.

Zpřístupnění bočního vcho-
du pro studenty FAV.

Hlavní vchod směrem do kampusu.

Vchod do budovy.

Umožnit vchod všem studentům – je 
to nedůstojné. Nezamykat po 18h, ale 
až ve 22h. Důvod pro současné řeše-
ní „bezpečnost+hasiči“ je nesmyslný.

Zpřístupnit vchod na FAV i pro studenty.

Zpřístupnit vstup pro studenty.

Možná by stálo za to nechat vstupo-
vat i studenty jiných fakult postranním 
vchodem, vzhledem k tomu, že je zby-
tečné celou budovu obcházet. Přece 
jen Jisku máme všichni stejnou. ;)

Jediné štěstí, že ten vchod tam je. Ne-
chápu ovšem, proč nemůže být otevřen 
na JIS každému studentovi. Všichni tím-
to vchodem chodí ven, tak proč nechodit 
i dovnitř. Obcházet budovu, dokud není 
hotova tramvaj, nedává smysl!

Líbilo by se mi mít tady stojan na kolo-
běžky stejně jako před strojírnou.

Nemám přístup k otevření dveří. Musím čekat, 
než někdo vyjde. Zřídil bych vstup všem.

Postranní vchod pro všechny JISky.

Dveře nelze otevřít JISkou.

Zpřístupnit vchod studentům.

Otevírat tento vchod v hodinách největ-
šího průchodu? Stejně většina lidí po-
čká na toho, kdo dveře otevře. A tak 
význam tohoto opatření je lichý.

Umožnil bych vstup studentům bočním 
vchodem do budovy FAV. Přes hlavní vchod 
trvá cesta do budovy zbytečně dlouho.

Vchod na FAV není řešen šťastně.

Možnost otevřít dveře zvenku, aby se 
nemusela obcházet polovina budovy, 
když přecházíme z hodiny na hodinu.

snadný přístup ze strany 5-10 
min času obcházením.

Zde mi chybí kavárna na stre-
se s dobrým signálem Wi-Fi!

Nevím, zda je v možnostech univerzity zde 
něco stavět, ale možná by to byla vhodná loka-
lita pro další menzu. Nevím, zda se do budouc-
na plánuje přesun dalších fakult na kampus

V zelených plochách využívat trávníkovou 
úpravu méně náročnou na údržbu (např. 
„prérijní výsadbu“ nebo „květnatou louku“)
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III.2
Výsledky názorového 
průzkuum mezi studenty 
a zaměstnanci areálu ZČU 
na Borech

III.2.1. Úvod

Cílem a předmětem názorového průzkumu bylo zjistit:

 •   jak studenti a zaměstnanci v areálu ZČU na Borech ve volném čase využívají areál kampusu,
 •   spokojenost se službami v areálu ZČU na Borech,
 •   spokojenost s vnějším vzhledem areálu,
 •   co zaměstnancům a studentům v areálu kampusu chybí k trávení volného času,
 •   jak hodnotí veřejná prostranství v areálu
 •   jaké „smart“ prvky by se měly dle nich realizovat v rámci veřejných prostor.

Metodika šetření

Sběr dat byl mezi studenty a zaměstnanci ZČU proveden pomocí online dotazníku (viz příloha 
č. 1). Získané údaje byly zpracovány a vyhodnoceny pomocí statistického softwaru SPSS. Od-
povědi na jednotlivé otázky byly vždy vyhodnoceny zvlášť pro studenty a zaměstnance a podle 
jednotlivých fakult. Pokud se odpovědi v závislosti na těchto charakteristikách respondentů 
odlišovaly, byly ve zprávě tyto odlišnosti okomentovány.

Online dotazník bylo možné vyplnit od 23. 02. 2018 do 31. 03. 2018.
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III.2.2. 
Analýza dat

Respondenti podle statusu na univerzitě:

Respondenti podle pohlaví: 

Na dotazník odpovědělo 55% mužů 
a 45% žen.

studující bakalářský obor
195 / 45 %

studující magisterský obor
102 / 24 %

studující postgraduálně
24 / 5 %

zaměstnanci
111 / 26 %

Charakteristika respondentů 

Celkem na dotazník odpovědělo 452 
respondentů, jednalo se jak o studenty (74 %), 
tak o zaměstnance univerzity (26 %).

muži
236 / 55 %

ženy
197 / 45 %

G
ra

f 2
 O

dpovědi na otázku „Jste?“

G
ra

f 1
 O

dpovědi na otázku „Na ZČU:“
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Respondenti podle pohlaví: 

Na dotazník odpovědělo 55% mužů 
a 45% žen.

Využití areálu kampusu 

Odpovědi na otázku č. 1: 
Jak využíváte areál kampusu (kromě 
aktivit přímo spojených se školou nebo 
prací – přednášky, cvičení, zkoušky, 
menza apod.)?
Respondenti měli možnost označit více možností. Kromě aktivit spojených přímo se školou nebo 
prací respondenti využívají v areálu služby jako kavárny, bufety, knihovnu, koloběžky apod. (69,7 %). 
Pouze 12 % dotázaných využívá vnější prostory kampusu ve volném čase.

Respondenti mohli uvést vlastní odpověď, tuto možnost využilo 18 respondentů. Několik responden-
tů uvedlo, že by zde trávilo volný čas, pokud by zde byly lepší podmínky (park, sportoviště) (zmíněno 
4x), nebo pokud by neměli fakultu v centru města (4x). Jeden respondent by si přál upravit i areál 
FPE v centru. Někteří upřesnili již zaškrtnuté odpovědi – „využívám jen Cross Café“. Jeden respon-
dent uvedl, že sem chodí také venčit psa. Konkrétní komentáře naleznete v příloze č. 2.

Vlastní odpovědi – 18 / 4,1 %

Využívánm jeho vnější prostory i ve volném 
čase, pro relaxaci, sport, .... – 52 / 12 %

Využívám služby v areálu (kavárny, bufety, 
knihovna, koloběžky, apod.) – 303 / 69,7 %

Většinou se v areálu nezdržuji, pouze jím 
procházím – 147 / 33,8 %

Graf 3 Odpovědi na otázku č. 1: 
Jak využíváte areál kampusu (kromě aktivit přímo spojených se školou 
nebo prací – přednášky, cvičení, zkoušky, menza apod.)?

Využití areálu ZČU 
na Borech respondenty
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Hodnocení služeb v areálu kampusu ZČU 

Odpovědi na otázku č. 2: 
Jak jste spokojen/a s následujícími 
službami v areálu?
Respondenti měli možnost jednotlivé služby hodnotit známkami 1 až 4 (1 = nedostatečné, 
2 = spíše dostatečné, 3 = spíše nedostatečné, 4 = nedostatečné).

Z hlediska služeb v areálu kampusu hodnotili respondenti nejhůře možnost venkovního 
připojení do el. sítě (dobití mobilů, apod.) – průměrná známka odpovědí byla 3,00, 
a možnosti kulturního a společenského vyžití – průměrná známka 2,84. Polovina respondentů 
považuje za nedostatečné připojení k internetu, Wi-fi (venku), možnosti k parkování, sportovní 
vyžití a stravování mimo menzu (viz graf č. 3).

Venkovní připojení do el. sítě (dobití ...)

Možnost kulturního a společenského ...

Připojení internetu, wifi (venku)

Možnosti parkování

Stravování mimo menzu (bufety/kavárny)

Sportovní vyžití (otevřené, volně ...)

Možnost dopravy uvnitř areálu ...

Graf 4 
Odpovědi na otázku č. 2: 
Jak jste spokojen/a s následujícími službami v areálu?

Hodnocení služeb 
v areálu kampusu ZČU

dostatečné spíše dostatečné spíše nedostatečné nedostatečné
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Stravování mimo menzu (v bufetech nebo v kavárnách) a možnosti sportovního vyžití (otevřené, 
volně dostupné plochy) hodnotí hůře zaměstnanci a postgraduální studenti. Možnost připojení 
k internetu či Wi-Fi považují za nedostatečné spíše studenti. Hodnocení ostatních aspektů se dle 
statusu respondentů výrazněji neliší (viz tabulka č. 1.). 

studující 
bakalářský 
obor

studující
magisterský
obor

studující 
postgradu-
álně

zaměstnanci celkové 
výsledky

Možnosti kulturního 
a společenského vyžití 2,59 2,89 3,05 3,18 2,83

Možnosti dopravy uvnitř 
areálu (koloběžky, kola) 1,94 2,02 2,00 2,08 1,99

Možnosti parkování 2,50 2,58 2,65 2,64 2,56

Možnosti sportovního vyžití 
(otevřené, volně dostupné 
plochy)

2,32 2,49 2,57 2,69 2,47

Možnosti stravování mimo 
menzu (bufety/kavárny) 2,09 2,28 3,05 3,03 2,43

Možnosti připojení  
k internetu, wifi (venku) 2,62 2,72 2,35 2,30 2,55

Možnost venkovního 
připojení do el. sítě (dobití 
mobilů, apod.)

2,93 3,23 2,83 2,99 3,01

Tabulka 1 Hodnocení služeb v areálu v závislosti na statusu 
respondentů, průměry odpovědí v jednotlivých kategoriích 
(1=nedostatečné, 2=spíše dostatečné, 3=spíše nedostatečné, 
4=nedostatečné)
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Hodnocení vnějšího vzhledu arueálu 

Odpovědi na otázku č. 3: 
Jak byste ohodnotil/a vnější vzhled 
areálu?
Respondenti měli možnost jednotlivé služby hodnotit známkami 1 až 4 (1 = nedostatečné, 
2 = spíše dostatečné, 3 = spíše nedostatečné, 4 = nedostatečné).

Z hlediska vnějšího vzhledu areálů hodnotili respondenti nejhůře vybavení veřejných prostor 
(průměrná známka 2,46), ochranu životního prostředí (2,43) a reprezentativnost a celkový 
vzhled areálu (2,30). Nejlépe hodnotili respondenti údržbu a vzhled travnatých prostranství 
(1,7), vzrostlé zeleně v kampusu (1,75) a stav chodníků a cest pro pěší (1,85).

Vybavení veřejných prostor (mobiliář, ...)

Ochrana živ. prostředí (možnosti třídění ...)

Reprezentativnost a celkový vzhled ...

Osvětlení kampusu ve večerních ...

Přehlednost areálu (orientace, ...)

Stav chodníků a cest pro pěší v areálu ...

Údržba a vzhled vzrostlé zeleně v ...

Údržba a vzhled travnatých prostranství

Graf 5  
Odpovědi na otázku č. 3:  
Jak byste ohodnotil/a vnější vzhled areálu?

Hodnocení vnějšího vzhledu
areálu ZČU

dostatečné spíše dostatečné spíše nedostatečné nedostatečné
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Vybavení veřejných prostor (mobiliář – lavičky, odpadkové koše, …) chybí jak studujícím, tak 
zaměstnancům na ZČU. Zaměstnanci ZČU jsou více než studující kritičtější k reprezentativnosti 
areálu a k ochraně životního prostředí (průměrná známka byla 2,6) (viz tabulka č. 2).

Co chybí respondentům v areálu kampusu? 

Odpovědi na otázku č. 4: 
Je něco, co Vám osobně v areálu 
kampusu chybí a co byste určitě 
využíval/a?

studující 
bakalářský 
obor

studující
magisterský
obor

studující 
postgradu-
álně

zaměstnanci celkové 
výsledky

Údržba a vzhled travnatých 
prostranství 1,61 1,76 1,58 1,82 1,70

Údržba a vzhled vzrostlé 
zeleně v kampusu (stromy, 
keře, …)

1,65 1,88 1,71 1,87 1,76

Vybavení veřejných prostor 
(mobiliář – lavičky, odpad. 
koše, ...)

2,30 2,62 2,58 2,59 2,47

Stav chodníků a cest pro 
pěší v areálu kampusu 1,76 1,85 1,96 2,01 1,85

Osvětlení kampusu ve 
večerních hodinách 2,21 2,29 2,11 2,18 2,21

Přehlednost areálu 
(orientace, informační 
značení, …)

2,00 2,05 2,09 2,33 2,10

Reprezentativnost a celkový 
vzhled areálu 2.09 2,41 2,22 2,62 2,30

Ochrana živ. prostředí 
(možnosti třídění odpadů, 
nakládání s dešťovou vodou, 
šetření energií, …)

2,30 2,45 2,40 2,65 2,43

Tabulka 2 Hodnocení vzhledu areálu v závislosti na statusu 
respondentů, průměr odpovědí (1 = nedostatečné, 2 = spíše 
dostatečné, 3 = spíše nedostatečné, 4 = nedostatečné)



94

Graf 6 Odpovědi na otázku č. 4: 
Je něco, co Vám osobně v areálu kampusu chybí 
a co byste určitě využíval/a?

Respondenti mohli označit více možností. Většina postrádá několik aspektů pro trávení volného 
času v areálu. Průměrně jeden respondent označil až 4 možnosti. Pouze 1,8 % respondentů je spo-
kojeno s využitím areálu. Respondentům v areálu chybí především možnost občerstvení venku 
(61,5%), vybavení veřejných prostor (60 %), alternativa k menze (56 %), kvalitní veřejná prostran-
ství pro odpočinek (travnaté plochy, stromy, vodní prvky) (46 %) i pro sportovní aktivity (40 %).

Možnost občerstvení venku (altánek 
u menzy, venkovní sezení u kavárny, ...)

Vybavení veřejných prostor (lavičky, 
stoly, odpočívadla, ...)

Občerstvení s možností oběda 
(alternativa k menze).

Kvalitní veřejná prostranství pro 
odpočinek (travnaté plochy, stromy, 

vodní prvky, ...)

Více volně dostupných venkovních 
prostor pro společenské a kulturní aktivity 

(houpačky, posilovna, ...)

Vybavená venkovních prostor pro 
společenské 

a kulturní aktivity (podium, ...)

Více možností příjemného posezení 
v kavárně.

Cyklostezky, in-line stezky, běžecké 
stezky.

Půjčovna sportovního vybavení.

Kroužky a aktivity pro děti předškolního 
věku.

Nic mi nechybí

Vlastní odpověď.

278 / 61,5 %

271 / 60,0 %

253 / 56,0 %

206 / 45,6 %

183 / 40,5 %

154 / 34,1 %

149 / 33,0 %

115 / 25,4 %

98 / 21,7 %

32 / 7,1 %

8 / 1,8 %

73 / 16,5 %
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Kroužky a aktivity pro děti si přejí především zaměstnanci ZČU. Kvalitní veřejná prostranství 
pro odpočinek, možnosti občerstvení venku a více možností příjemného posezení v kavárně by 
uvítali především studenti (viz graf č. 7).

Nic mi nechybí.
Kroužky a aktivity pro děti předškolního 

věku.
Půjčovna sportovního vybavení.

Cyklostezky, in-line stezky, běžecké 
stezky.

Více možností příjemného posezení 
v kavárně.

Vybavení venkovních prostor pro 
společenské a kulturní aktivity (podium, …).

Více volně dostupných venkovních 
prostor pro sportovní aktivity (houpačky, 

posilovna, …
Kvalitní veřejná prostranství pro 

odpočinek (travnaté plochy, stromy, 
vodní prvky, …).

Občerstvení s možností oběda 
(alternativa k menze).

Možnost občerstvení venku (altánek 
u menzy, venkovní sezení u kavárny, …).

Vybavení veřejných prostor (lavičky, 
stoly, odpočívadla, …).

Graf 7 Odpovědi na otázku č. 4
Je něco, co Vám osobně v areálu kampusu chybí a co byste určitě 
využíval/a? v závislosti na statusu respondentů

Co chybí v areálu kampusu v závislosti 
na statusu respondentů

studující
bakalářský
obor

studující
magisterský
obor

studující
postgraduálně

zaměstnanci

V závislosti na pohlaví respondentů se odpovědi příliš nelišily, o něco častěji než muži by si 
ženy přály více možností příjemného posezení v kavárně a volně dostupné areály pro sportovní 
aktivity. Muži naopak častěji uváděli, že jim chybí půjčovna sportovního vybavení.
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Respondenti mohli uvést vlastní odpověď, tuto možnost využilo celkem 73 z nich, jednalo se jak o stu-
denty, tak o zaměstnance ZČU. Většinou respondenti rozvíjeli zmíněné možnosti, například jmenovali:
 –   sportovní vybavení, které jim chybí (celkem zmíněno 14x) – hřiště na beach volejbal 

(3x), horolezecká stěna (4x), bazén, tenisové kurty (3x), kulečník, stolní tenis, skatepark 
lavičky, welness, …

 –   alternativu k menze, kterou by si představovali, nebo jak zlepšit stravování (celkem 
zmíněno 17x) – delší otevírací doba, možnost koupit si jídlo i po 15 h (4x), zvětšit kapacitu 
menzy, další restaurace, vinárny nebo hospody (6x), veganské a vegetariánské jídlo, Wi-
Fi v menze, kuchyňku s jídelnou pro studenty s vlastním jídlem …

 –   připomínky k zlepšení veřejných prostranství (12x) – více vzrostlé zeleně, stromy, pítka, 
altány, vodní plochy, stoly, …)

Někteří respondenti zmiňovali jiné nové aspekty, které v areálu kampusu chybí a které by si 
přáli doplnit:
 –   obchody (prodejny se zdravou výživou, papírnictví (3x), drogerie (2x), prodejna pečiva)
 –   lepší prostupnost areálu (nonstop přístup do budov, volný průchod z FST do knihovny, 

z FST do FAV) (4x)
 –   více parkovacích míst (4x)
 –   lepší možnost třídění odpadu (recyklace hliníkových plechovek, bioodpoad) (3x)
 –   tramvaj (4x)
 –   více koloběžek (3x)
 –   odpočívárny, klubovny (2x)
 –   holičství, kadeřnictví (2x)
 –   lepší značení, orientační systém (2x)
 –   nabíječka pro elektromobily
 –   modernizace starých učeben
 –   lepší úschovna pro drahá kola
 –   venkovní učebna

Konkrétní odpovědi respondentů naleznete v příloze č. 3.

Využití a hodnocení míst v areálu kampusu 

Odpovědi na otázku č. 5: 
Jak hodnotíte následující místa v areálu 
kampusu?

Respondenti měli ohodnotit jednotlivá místa, do jaké míry je využívají a zda by se měla upravit. 
Hodnotili místa číslem na stupnici 1-4 (1 = využívám, nechci měnit; 2 = využívám, chci upravit; 
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3 = nevyužívám, ale využíval bych, kdyby bylo upraveno; 4 = nevyužívám a pravděpodobně bych 
nevyužíval, ani kdyby bylo upraveno).

Úprav by mělo doznat především: travnatý prostor uprostřed areálu, prostranství před Fakul-
tou strojní (FST), vnitroblok u Crosscafé, prostranství mezi budovami FST, FEK a CIV, prostor 
za FST a zalesněná plocha naproti knihovně (60 % nebo více jak 60 % odpovědí bylo 2 a 3.)

Nejlépe hodnocen byl vstup do areálu od zástávky MHD a památkově chráněná alej, přibližně 
40 % respondentů je s nimi spokojeno a nechtějí je měnit.

1. Travnatý prostor uprostřed areálu ZČU

3. Vstup do areálu od zastávky MHD

13. Památkově chráněná alej (není ve…

6. Prostranství před Fakultou strojní (FST)

7. Prostranství (vnitroblok) mezi…

8. Prostranství mezi budovami Fakulty…

9. Zalesněná plocha naproti knihovně

4. Prostranství před Katedrou tělesné…

5. Hřiště mezi knihovnou a Katedrou…

14. Prostor za Fakultou strojní (FST)

12. Pyramida (amfiteátr) u Fakulty…

2. Prostor mezi rektorátem a menzou

11. Travnatý prostor mezi budovami…

10. Travnatý prostor před vstupem do…

Graf 8 
Hodnocení míst v areálu ZČU respondenty, řazeno od potenciálně 
nejvyužívanějších míst po nejméně využívaná 

Hodnocení míst v areálu ZČU

využívájí 
místo 
a nepotřebují 
ho upravit

využívají 
místo ale 
chtějí ho 
upravit

nevyužívají 
místo, ale 
pokud by bylo 
upraveno 
využívali by ho

nevyužívají 
místo a ani by 
ho nevyužívali, 
pokud by bylo 
upraveno
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I když z hlediska celkového hodnocení výsledky ukazují, že polovina respondentů nechce vůbec 
využívat travnatý prostor před Fakultou designu a umění a elektrotechnickou fakultou, respon-
denti kteří navštěvují fakulty přímo u prostranství naopak toto prostransví využívat chtějí (79 % 
respondentů z FDU a 63 % respondentů z FEL), viz graf č. 9.

Respondenti měli možnost uvést v dotazníku vlastní místo a okomentovat jej. Tuto možnost vyu-
žilo celkem 44 respondentů. Respondenti uváděli různé komentáře, uváděli komentář k místům 
z výběru, co by si přáli změnit, aby byla příjemnější, nebo uváděli a hodnotili nová místa:
 –   Upravit nádvoří, budovy a prostor kolem NTIS (8x) – chybí lavičky, málo zeleně, 

nefunkční fontána, chtělo by upravit prostor kolem FAV, upravit cestu přes alej k budově 
FAV + NTIS, zelená střecha FAV + NTIS – zahrádka, posezení, včelí úly

 –   Upravit parkoviště (6x) – nové parkoviště u FEL, nedostatečná kapacita parkovišť, upravit 
parkoviště před NTIS (2x), upravit parkoviště u FAV, u FUD a přístupové cesty k nim

 –   Celkově více možností posedět venku (altány, venkovní učebny, stoly) (3x)
 –   Více koloběžek (2x) – zřídit stojan na koloběžky u FAV
 –   Zmodernizovat učebny (2x) – sezení, věšáky, přednáškové místnosti v UU
 –   Upravit prostor kolem FDU (2x) – osvětlení před FDU, neutěšený
 –   Nelíbí se kuřáci před vchodem do budov (2x)
 –   Zpřístupnit boční vchod do NTIS (2x)
 –   Kavárna, bufet, knihovna (2x)

Obrázek 3 Areál ZČU na Borech s vyznačenými hodnocenými místy
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 –   Špatná kvalita menzy, chybí možnost alternativního stravování (2x)
 –   Zelené prostranství uprostřed – ostřihat stromy
 –   Chybí sportoviště – multifunkční hřiště, tělocvičny, bazén
 –   Vybudovat v areálu kongresové centrum a hotel
 –   Vybudovat v areálu koleje a byty zaměstnanců
 –   Chybí školka

Fakulta aplikovaných věd (FAV)

Fakulta elektrotechnická (FEL)

Fakulta ekonomická (FEK)

Fakulta strojní (FST)

Fakulta designu a umění… 

Fakulta pedagogická (FPE)

Fakulta filozofická (FF)

Rektorát

Fakulta právnická (FP)

Nové technologie-výzkumné…

Fakulta zdravotnických studií…

Centrum informatizace a…

Ústav jazykové přípravy (UJP

Knihovna)

Graf 9
Hodnocení travnatého prostoru mezi budovami FDU FEL a ulicí k letišti 
dle toho, kde respondenti studují nebo pracují

Hodnocení travnatého prostoru mezi 
budovami FDU, FEL a ulici k letišti 
podle toho, kde respondenti studují 
nebo pracují

využívájí 
místo 
a nepotřebují 
ho upravit

využívají 
místo ale 
chtějí ho 
upravit

nevyužívají 
místo, ale 
pokud by bylo 
upraveno 
využívali by ho

nevyužívají 
místo a ani by 
ho nevyužívali, 
pokud by bylo 
upraveno
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 –   Spousta travnatých, ale nevyužitých ploch
 –   Vnitroblok u FST – parčík, místa k sezení
 –   Upravit koleje na Borech a cesty spojující kolej s městem
 –   Budovy FPE – nezapomínat na ně
 –   Upravit pěšinku ke kruhovému objezdu
 –   Chybí obchod s potřebami pro studenty
 –   Prostor za katedrou tělesné výchovy a sportu – upravit
 –   Toalety v knihovně a vestibulu knihovny
 –   Upravit stojany na kola – špatně se k nim připínají
 –   Chybí sauna s relaxačním bazénkem

Konkrétní komentáře všech respondentů naleznete v příloze č. 4.

Jaké prvky „smart“ kampusu by měly být realizovány 

Odpovědi na otázku č. 7: 
Chcete kampus snů? Jaké prvky 
„smart“ kampusu by měly být 
realizovány nejdříve?

Respondenti mohli zvolit z více nabízených odpovědí.
Z hlediska smart technologií by si respondenti především přáli interaktivní informační systém 
(informace o probíhajících přednáškách, odjezdy/příjezdy MHD,…) (70,6 %) a jednotnou 
mobilní aplikaci ZČU sdružující všechny smart prvky (propojení informačních systémů men-
zy, knihovny, nových smart aplikací,…) (68,3 %). Více jak polovina respondentů označila také 
sledování obsazenosti menzy (57,5 %), viz graf č. 9.

RFID/chip náramky s propojením s více službami (menza, knihovna, JIS, …) by chtěli především 
respondenti studující bakalářské obory a zaměstnanci ZČU. Dobíjecí stanice chtějí především 
zaměstnanci a studenti déle studující na univerzitě.

Respondenti měli možnost uvést vlastní odpověď, jaké smart prvky by měly být v kampusu rea-
lizovány. Tuto možnost využilo 50 respondentů. Část respondentů komentovala smart technolo-
gie, část uváděla doporučení pro jiná zlepšení.

Co se týká smart technologií, 8 respondentů uvedlo, že nechtějí žádné prvky nebo nevidí smysl 
v konceptu smart. 6 respondentů uvedlo, že by raději než smart uvítali jiná zlepšení; někteří by 
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raději uvítali zlepšení kvality menzy (2x), fitness centrum nebo normální lavičky, funkční veřej-
ný systém hodnocení výuky, dostupná parkoviště, lepší prostředí univerzitního areálu. Jeden 
respondent uvedl, že nejdůležitější je zaměřit se na uživatelskou zkušenost, tak aby nové prvky 
odpovídaly potřebám a současným aktivitám uživatelů („jestli to bude smart nebo ne je vlastně 
jedno“). Jeden respondent uvedl, že nerozumí tomu, co znamená pojem „smart“, např. „smart“ 
parkoviště.

Z hlediska návrhů na jiné smart technologie zaznělo:
 –  Smart lavičky (3x)
 –  Wi-Fi pokrytí po celém kampusu (2x)
 –   Ukazovat dostupnost jednotlivých jídel v menze (i to, že se třeba dovařuje a za 15 min. 

znova bude)

Interaktivní informační systém (informace 
o probíhajících přednáškách, odjezdy/příjezdy 

Jednotná mobilní aplikace ZČU sdružující 
všechny smart prvky (propojení informačních…

Sledování obsazenosti menzy, predikce stavu 
dle rozvrhů.

Smart parkoviště.

Více „chytrých“ laviček.

RFID/chip náramky s propojením s více 
službami (menza, knihovna, JIS, …).

 
Smart pracoviště – laboratoře moderních 

technologií (internet věcí,…).

Autonomní/robotické vozidlo v rámci 
kampusu.

Dobíjecí stanice na e-mobilitu (auta, kola, 
howerboardy?).

Vlastní odpověď

296 / 70,6 %

286 / 68,3 %

241 / 57,5 %

153 / 36,5 %

136 / 32,5 %

113 / 27,0 %

83 / 19,8 %

68 / 16,2 %

58 / 13,8 %

50 / 11,9 %

Graf 10
Odpovědi na otázku č. 7: 
Jaké prvky „smart“ kampusu by měly být realizovány nejdříve? 

Které prvky „smart“ kampusu by měly být 
realizovány?
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 –   Restaurace se smart prvky
 –   Smart sportoviště
 –   Smart kavárna
 –   Interaktivní mapa, smart informační tabule
 –   Celkově více smart prvků
 –   Aplikace na koloběžky – možnost rezervace na určitý čas atd.
 –   Bookování místností pro skupinové práce

Vlastní odpověď

Jednotná mobilní aplikace ZČU sdružující 
všechny smart prvky (propojení 
informačních systémů menzy,…

Interaktivní informační systém 
(informace o probíhajících přednáškách, 

odjezdy/příjezdy MHD,…).

Autonomní/robotické vozidlo v rámci 
kampusu.

Dobíjecí stanice na e-mobilitu (auta, 
kola, howerboardy,?).

Smart parkoviště.

Smart pracoviště – laboratoře 
moderních technologií (internet věcí,…).

RFID/chip náramky s propojením s více 
službami (menza, knihovna, JIS, …).

Sledování obsazenosti menzy, predikce 
stavu dle rozvrhů.

Více „chytrých“ laviček.

Graf 11Odpovědi na otázku č. 7: 
Jaké prvky „smart“ kampusu by měly být realizovány nejdříve? 
v závislosti na statusu respondentů

Které prvky „smart“ kampusu by 
měly být realizovány? podle satusu 
responentů

studující
bakalářský
obor

studující
magisterský
obor

studující
postgraduálně

zaměstnanci
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Několik dalších komentářů se týkalo návrhů na zlepšení současných technologií nebo jiných 
prvků než smart, které by si respondenti přáli v kampusu mít či zlepšit: 
 –   Udržitelné zacházení se zdroji v celém areálu, důraz na udržitelnost (bio, fairtrade, lepší 

hospodaření s vodou) (3x)
 –   Revidovaný současný informační systém (digitální evidence pracovní doby, dovolené, 

odebraných stravenek a nároku) (2x)
 –   Lépe zpřístupnit budovu do FAV (2x)
 –   Prodloužení tramvaje do areálu (2x)
 –   Zkvalitnění menzy (bezlepková jídla v menze, větší kapacita) (2x)
 –   Lepší propojení (i vizuální stránky) stávajících ne-smart aplikací
 –   Možnost zvolit si mezi ISIC kartou a JIS kartou
 –   Dílny a ateliéry volně přístupné studentům
 –   Přesunout FF a FZS do kampusu nebo FZS k fakultní nemocnici
 –   Zásuvky v přednáškových učebnách
 –   Hygienické potřeby na WC
 –   Sportovní areál propojený s relaxační zónou
 –   Rozšíření koloběžek
 –   Funkční systém hodnocení kvality výuky
 –   Restauraci
 –   Více parkovacích míst
 –   Sportoviště
 –   Obchod se zdravou výživou

Konkrétní komentáře naleznete v příloze č. 6.
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III.2.3
Shrnutí

Na názorový průzkum, který probíhal v březnu v roce 2018, odpovědělo celkem 452 responden-
tů. Jednalo se jak o studenty, tak o zaměstnance ZČU. Průzkum zjišťoval, jak studenti a zaměst-
nanci hodnotí veřejná prostranství v areálu ZČU na Borech a jaké služby a aktivity jim zde chybí.

 •  Pouze 12 % dotázaných využívá vnější prostory kampusu ve volném čase.
 •   Z hlediska vnějšího vzhledu areálu hodnotili respondenti nejhůře vybavení 

veřejných prostor (průměrná známka 2,46), ochranu životního prostředí (2,43) 
a reprezentativnost a celkový vzhled areálu (2,30, průměrná známka od zaměstnanců 
byla vyšší – 2,6) (1 = nedostatečné, 2 = spíše dostatečné, 3 = spíše nedostatečné,  
4 = nedostatečné).

 •   Respondentům v areálu ZČU na Borech chybí především možnost občerstvení venku 
(61,5 %), vybavení veřejných prostor (60 %) a alternativa k menze (56 %). Dále části 
zároveň chybí kvalitní veřejná prostranství pro odpočinek (46 %) i prosportovní 
aktivity (40 %).

 •   Z hlediska služeb v areálu kampusu hodnotili respondenti nejhůře možnost venkovní-
ho připojení do el. sítě (dobití mobilů, apod.) – průměrná námka 3,00 (chytré lavičky 
by přitom chtělo 32 % respondentů) a možnosti kulturního a společenského vyžití – 
průměrná známka 2,84 (1 = nedostatečné, 2 = spíše dostatečné, 3 = spíše nedostateč-
né, 4 = nedostatečné).

 •   Z hlediska smart technologií by si respondenti přáli zřídit především interaktivní infor-
mační systém (informace o probíhajících přednáškách, odjezdy/příjezdy MHD,…) 
(70,6 %), jednotnou mobilní aplikaci ZČU sdružující všechny smart prvky (propojení 
informačních systémů menzy, knihovny, nových smart aplikací,…) (68,3%) a sledová-
ní obsazenosti menzy (57,5 %).

 •   Úprav by měly doznat především tyto venkovní prostory: travnatý prostor uprostřed 
areálu, prostranství před FST, vnitroblok u Crosscafé, prostranství mezi budovami 
FST, FEK a CIV, prostor za FST a zalesněná plocha naproti knihovně (60 % nebo více 
než 60 % respondentů uvedlo, že tato místa chtějí upravit).

 •   Nejvíce se respondentům líbí a neměnili by vstup do areálu od zástávky MHD a památ-
kově chráněnou alej (40 % uvedlo, že by tato místa neměnila a nechala by je tak, jak 
jsou).

 •   Respondenti měli možnost uvést u některých otázek vlastní odpovědi, nejčastěji zanzní-
valy návrhy na: zlepšení stravování v menze, vybudování další restaurace nebo hospůdky, 
zlepšení vybavení a posezení na veřejných prostranstvích, zlepšení prostupnosti areálu, 
zeleně, vybudování nových sportovišť, zmodernizování vnitřního vybavení starých budov.
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III.2.4
Přílohy
Příloha č. 1 – Online dotazník
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Příloha č. 2 – Vlastní odpovědi na otázku č. 1

Odpovědi respondentů na otázku č. 1: „Jak 
využíváte areál kampusu (kromě aktivit 
přímo spojených se školou nebo prací – 
přednášky, cvičení, zkoušky, menza apod.)?“ 
– vlastní odpověď: 
 

Areál využívám právě jako pracovní 
prostředí, nechápu, proč je tato mož-
nost z odpovědí vyloučena. Nabídka 
ostatních odpovědí mi nevyhovuje.

Filozofická fakulta nemá v kampu-
su přednášky, což je škoda. Všech-
ny přednášky se odehrávají ve starých, 
studených budovách na Sadech.

Chodím sem venčit psa.

Jen jednou na zápi.

Mé pracoviště je budova rektorátu.

Na kampus se skoro nedostanu, je-
likož naše fakulta není v areálu.

Nějaké otevřené sportoviště typu basketbal, 
fotbal či úplně nejlépe kurty na Beach volejbal.

Nelze bohužel využívat. Chy-
bí zde vše podstatné pro to, aby 
se tu studenti chtěli zdržovat.

Občas knihovna, poseze-
ní, menza, studovna FAV.

Od všeho kousek.

Rád bych využíval areál univerzity pro rela-
xaci ve volném čase. Bohužel areál FPE na 

Klatovské mi nic takového neumožňuje. Proč 
do tohoto průzkumu nebyl zahrnut také tento 
areál? Jako fakulta jsme co do počtu studentů 
největší, proč nikoho nezajímá i názor nás?

Rád bych využíval, ale nenacházím zde 
moc důvodů, proč zde trávit čas.

Ráda bych využívala i pro relaxaci, ale chybí 
pěkný park s lavičkami, stromy, květinami.

Trávím zde velmi často 12 hodin denně.

Učím se na nafukovacím pytli.

V posledním roce tu čas příliš netrá-
vím, neboť jsem z FF, dříve jsem hlavně 
procházela a využívala služby (men-
za, knihovna, zahraniční vztahy...).

Vlastně využívám pouze kavárnu CrossCafé.

Příloha č. 3 – Vlastní odpovědi na otázku č. 4 
podle statusu respondentů 

Odpovědi zaměstnanců (z) Odpovědi 
respondentů na otázku č. 4: „Je něco, co 
Vám osobně v areálu kampusu chybí a co 
byste určitě využíval/a?“ – vlastní odpověď 
 

z – Bazén T

z – Dotažená tramvaj z Bor

z – Hlavně parkování! Není to sice nic 
sluníčkového, ale potřebuje to mno-
ho návštěvníků každý den.

z – Chybi kulecnik.



108

z – Chybí přímá konkurence menzy, která tak 
zneužívá svého monopolního postavení mi-
zernou kvalitou služeb a vysokými cenami.

z – Kola

z – Kvalitní stravování (stravování v menze 
je příšerné a dotace na jídlo kamsi mizí (1/4 
kuřete nedotovaná cena 71Kč, v Globusu 
nedotovaná cena 35Kč)) a skutečně univerzitní 
školka pro zaměstnance přímo v areálu (nikoli 
pseudouniverzitní školka kdesi na Borech).

z – Možnost aktivně využívat travnaté plo-
chy; obchod papírnictví – drogerie; více 
sportovišť a možnost jejich pronájmu za 
příznivé ceny (např. tenisový kurt, be-
ach volleyball atd.); větší možnosti prů-
chodů budovami (klidně na JIS kartu).

z – Nabíječka pro elektromobily

z – Papírnictví, více stromů

z – Prodejna pečiva (alespoň dopoledne)

z – Prodejna se zdravou výživou, ovo-
cem a zeleninou; restaurace/vinárna/
hospoda; holičství/kadeřnictví

z – Příjezd tramvaje k areálu ZČU dle pů-
vodního nikoliv stávajícího plánu

z – Recyklace hliníkových plechovek

z – Restaurace, holičství, papírnictví ...

z – Řekl bych, že knihovna (uvnitř) je ukázka 
moderního kampusu, např. U22 je už bohužel 
neodpovídající standardům, zcela chybí ba-
revnost, nechápu zákaz pohybu po trávníku...

z – Venkovní sportoviště, squashové a teni-
sové kurty, ještě jedna hala, beach kurty.

z – Smart Technologie

z – Stravování proboha. To je snad je-
diný kampus na světě, kde je jedi-
ná možná restaurace menza.

z – Určitě více možností stravování 
a zatraktivnění prostoru, budova FST 
je hnus zvenku i zevnitř, už proboha 
odstraňte ty rezavé hnusy vydávající 
se v centrálním prostoru za sochy, 
rozhodně vodní plochy, rozhodně altány, 
rozhodně lavičky, rozhodně cokoli, co 
tam netrčelo minulých 30 let, zachovat 
pouze kvetoucí stromy a jehličnany.

z – Venkovní sportoviště (beach kurty, 
multifunkční hřiště, tenisové kurty...)

z – Větší možnost posezení venku – lavičky, 
Povolené sezení na travnatých plochách

z – Více kol/koloběžek i u FAV

z – Více parkovacích míst

z – Více vzrostlé zeleně

z – Více zeleně, zejména stromů (i jehlič-
nanů). Vzhledem k tomu, že v okolních bu-
dovách se pracuje, neměl by areál sloužit 
k akcím spojeným s vyšší mírou hluku.

z – Vzrostlé stromy – stín

z – Zaměřit se i na ostatní budovy 
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Odpovědi Studentů „Odpovědi respondentů 
na otázku č. 4: „Je něco, co Vám osobně 
v areálu (s) kampusu chybí a co byste určitě 
využíval/a?“ – vlastní odpověďs – Hospůdka 

s – Lepší možnosti třídění odpa-
du – bioodpad, kovy (plechovky)

s – Prostor pro týmovou práci venku

s – Tramvaj

s – V odpolednich hodinách se zde nelze 
stravovat, nebo jen velmi draze v crosscafe.

s – Hlavně ty lavičky, které zmizely od FST, 
hněvá mě nově zavedená nutnost mít u sebe 
JIS kartu při průchodu mezi FST a knihov-
nou, obecně by si FST a FAV zasloužily lepší 
prostupnost (když jdu z FST na přednášku 
na FAV musím ujít asi 800 metrů a to ještě, 
pokud mi někdo otevře dveře ze strany na 
FAV – mimochodem opravdu nechápu, proč 
jsou tyto dveře zavřené), průchod zezadu 
na FST by se určitě také dal nějak vymyslet 
a nemusela by se obcházet celá budova.

s – Horolezka stěna, například na bu-
dově FST od spodu až do 7. patra.

s – Chybí mi nějaké místo, kam by studen-
ti mohli jít chodit spát, když mají volno.

s – Chybí mi non-stop přístup do ško-
ly. Během zahraničních studií jsem si 
zvykl, že jsme si s kolegy zabookovali 
místnost třeba v 8 večer, řešili jsme semi-
nárky a pak jsme si třeba pustili film.

s – Lepší místo pro třídění odpadu – kam mohu 
vyhodit plechovku z nápoje, který jsem vy-
pil, nebo starou žárovku, kterou chci vytřídit 

cestou do školy a jinde k tomu nemám moc 
možností. Studentská nástěnka – přehledná, 
„otevřená“, nekomerční – mně by se třeba líbila 
satirická nástěnka, ale někdo jiný by tam mohl 
shánět ubytování nebo nabízet doučování.

s – Lepší úschovna pro drahá kola

s – Lepší značení budov, mapy areálu a jednot-
livých budov, více parkovacích míst, stojany 
koloběžek u FAV, aplikace pro koloběžky 
s možností rezervace koloběžky a místa k za-
parkování, větší prostor v menze, rybníček.

s – Lezecká stěna

s – Líbilo by se mi něco jako malý par-
čík s lavičkami, tzn. nejen lavičky lemu-
jící frekventované cesty, ale něco trochu 
„stranou“ a se stromy. Možná by nebyla 
špatná jedno dvě pítka. Dále věřím, že by 
spousta lidí ocenila hřiště na beach volej-
bal, ale to už bych možná chtěla moc ;-).

s – Odpočívárna

s – Potraviny s drogerii, např. 
tesco express, žabka atp.

s – Příjemná, útulná míst-
nost na FAV (klubovna?)

s – Přístupnější a přátelštější prostředí 
knihovny (dříve jsem tam studovala skoro 
každý den, od rekonstrukce tam nikdo ne-
chce chodit, samé zákazy a nařízení ).

s – Sportoviště, hřiště, kurty, wellness

s – Sportovní areál

s – Věšáky v přednášecích sálech a učebnách, 
válíme si bundy po zemi. Nové krásné učeb-
ny a budovy a není kam si pověsit bundu.
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s – Stůl na stolní tenis, Dřevěné skatepark 
lavičky například jako v Budapešti.

s – Škoda že nefunguje FST bu-
fet, jako alternativa menzy.

s – Úzké a hloupě vedené chodníky, mrt-
vé plochy, odporné skulptury z UUD

s – V Plzni, i na ZČU, je relativně mno-
ho lezců – venkovní stěna (ne boulder) by 
nebyla od věci. Případně bych uvítal i do-
statečně robustní kůly na natažení slac-
kline (a ať jich je více a různě rozmístěny 
a dostatečně vysoké – 3m, ať se dá nap-
nout lajna od 20 m až třeba po 100 m).

s – Wifi v menze

s – Fakulta zdravotnických stu-
dií chybí v kampusu

s – Funkční orientace v hlavní budově, zejm. 
pokud mi tam vyučující jenom vytvoří zkouš-
ku do místností, kam nemám přístup s JIS.

s – Je škoda, že v kampusu není nějaká 
hospoda, případně alespoň na letní mě-
síce.. Když se nic nebude přehánět (opil-
ci v areálu kampusu taky nejsou zrovna 
reprezentativní) , ale myslim, že dát si 
pivo a posedět venku by více dopomohlo 
k poznávání nových lidí ( viz třeba jak to 
funguje při kapeláži a běhu s rektorem).

s – Jen bych ráda doplnila, že mě trochu mrzí, 
že v areálu není žádná restaurace. V men-
ze je kvalita hodně chabá a vlastně sem už 
díky tomu vůbec nechodím. Ocenila bych 
nějakou klasickou restauraci (myslím, že 
hodně studentů má ráda čínskou nebo viet-
namskou kuchyni) klidně za normální ceny 
(oběd 90 – 130,-). Dojíždím a na jídlo tedy 
chodím až v centru města. Je to škoda.

s – Jídelna pro lidi s vlastním jídlem a mož-
nosti si jídlo ohřát v mikrovlnné troubě 
(pro celiaky, diabetiky, ale i pro ostatní 
s vlastním jídlem určitě prospěšné).

s – Koloběžky u FAV

s – Místo těch příšerných keřů by se měly 
vysázet aspoň krásné stromky nebo květiny.

s – Možnost koupit si jídlo i po 15. h 
(v kavárně u knihovny už po 15. h také 
nic moc k jídlu není, a když je člověk 
ve škole do 20h, tak se musí spoleh-
nout jenom na sušenku z automatu).

s – Přímo v kampusu chybí hospoda/restau-
race kam jít na pivo po škole, nebo se dobře 
najíst, když má menza otevřeno jen do 14:30.

s – Sochu zakladatele ZČU

s – Testovací okruh pro formuli

s – V areálu mi velice chybí nějaké jiné vyžití. 
Areál je plný zeleně a hezkých plání, kde by 
mohly být lavičky, vysazené stromy a celkem 
pěkné odpočinkové místo na trávení času. 
Před školou nejsou lavičky, studenti posedávají 
na schodech, opírají se venku... Je to škoda. 
Jako studentka bych v létě uvítala bezpečné 
místo, bez bezdomovců dělané pro studenty, 
kde by se mohli učit a trávit společně čas...

s – V menze by mohli připravovat pizzy.

s – Večeře v menze. Nechá-
pu, proč byly zrušeny !

s – Velká horolezecká stěna

s – Venku mi chybí především posezení 
i se stoly. Když svítí sluníčko a je krásně, 
je fajn se v mezerách mezi výukou učit 
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venku. Současné lavičky jsou fajn, 
ale učit se na nich úplně nedá.

s – Více míst k parkování, vyasfalto-
vání sekundárního parkoviště.

s – Více možností vegetariánského a vegan-
ského občerstvení s možností oběda. 

Příloha č. 4 – Odpovědi na otázku č. 5 
 

Odpovědi na otázku č. 5: „Jak hodnotíte 
následující místa v areálu kampusu?“ – 
vlastní odpověď: 
 

1. Travnatý prostor uprostřed areálu ZČU: 
Chtělo by to lavičky 6. Prostranství před 
Fakultou strojní (FST): Nešlo by nějak potla-
čit ten komunistický nádech? 7. Prostranství 
(vnitroblok) mezi budovami Fakulty stroj-
ní (FST) u Crosscafé: To je použitelné? 8. 
Prostranství mezi budovami Fakulty strojní 
(FST), Fakulty ekonomické (FEK) a Centra 
informatizace a výpočetní techniky (CIV): 
To je použitelné? 9. Zalesněná plocha na-
proti knihovně: Chtělo by to prostříhat

2 – parkoviště vedle travnatého prosto-
ru (11) se při dešti mění v bahenní lázně

2=Zpřístupnit boční vchod do bu-
dovy NTISU pro studenty

Bylo by krásné, kdyby se nějak zkulturnilo 
prostředí v okolí kolejí Borská 53 (Armabe-
ton), např. výsadba trávníku na prostoru po 
bývalé menze, úprava veřejného osvětlení, 
zrušení výběhu „pro slepice“, co je mezi 
bloky A2 a A3. Dále by bylo skvělé, kdyby 
rozbahněné vyšlapané cesty (nebo alespoň 

jedna z nich), co vedou od kolejí směrem 
k zastávce Dobrovského, byly nahrazeny 
chodníkem. Pokud by se toto povedlo, přidaly 
se tam i pár laviček, byly by to koleje snů.

Celkově bych v areálu uvítala více mož-
ností posedět, v průběhu letní školy by 
bylo fajn mít výuku i venku, a nemuset se-
dět na trávníku. Nějaký altánek s trochou 
stínu, možností si připojit notebook.

Cesta ze strojní fakulty do menzy není moc 
dobrá, z důvodu zasahování zeleně do cesty.

Doprava po kampusu na koloběžkách 
(více parkovacích stanovišť – minimálně 
u zastávky MHD a u budovy NTIS) = 2

Hodnotit areály a budovy okolo mi přijde 
naprosto zbytečné, pokud učebny vypadají, 
jak vypadají. Bundy si válíme po zemi, není 
kam si v lavici uložit kabelku nebo batoh, 
cenné věci povalujeme po zemi. V někte-
rých místnostech během zkoušky sedíme 
„jako sardinky“. Pokud čekáme na chodbách 
v 4. a 5. patře před kabinetem na zkoušku, 
tak se nás 30 lidí dělí o 4 židle, opět nikde 
žádný věšák, krásnou kabelku a tašku se 
skripty musím postavit na zem, což mi při-
jde otřesné, že v tak velkém drahém areálu 
je problém udělat věšáky. Na WC ve 4. a 5. 
patře FEK nikdy není mýdlo, minule jsem 
viděla uklízečku, jak si jej z kanystru odlívá 
do pet lahve a nese domů. Až se tohle změní, 
pak teprve mne bude zajímat okolí budovy.

Chybí osvětlení před Fakul-
tou Ladislava Sutnara

Chybí sportoviště – venkovní multifunkční 
hřiště, fotbalové hřiště, beach volejbal, bazén, 
sportovní hala, menší tělocvičny, fitness cen-
trum, bufet resp. „restaurace“... větší prostor 
pro ty, kteří se chtějí po práci pohnout, pro 
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studenty ve výuce i ve volném čase... Něco, 
co nás ukáže jako zdravou univerzitu, kde se 
budou scházet, sportovat a komunikovat stu-
denti, zaměstnanci, absolventi, veřejnost... 3

Již v počátcích výstavby areálu se mluvilo 
o výstavbě kongresového centra a hotelu. 
Univerzita má již svoji historii a úspěchy, 
a správnou velikost – začíná mít co nabídnout, 
takže takováto investice chybí. Tramvajové 
spojení kampus ještě více otevře, ale skutečný 
kampus dotváří koleje a byty zaměstnanců 
– pak to opravdu začne žít. To je zapotřebí 
realizovat pokud je v lokalitě ještě místo

Kampus – Spousta travnatých, upravených, ale 
nevyužitých ploch (kavárny, sportoviště, lavič-
ky, atd.) – Hromady a louže u FDU (prostory 10 
a 11) jsou naprosto příšerné, jsou ostudou uni-
verzity a je zde utopeno mnoho velmi cenných 
pozemků. Zejména se nejedná o žádné umění. 
– Stravování v menze je příšerné, vzhledem 
ke kvalitě předražené, nedotované ceny jsou 
naprosto neuvěřitelné. SKM si z menzy dělá 
výnosný byznys. Vzít na oběd do menzy ná-
vštěvu je pro ostudu. – Zoufale zde chybí mož-
nost alternativního stravování. – Zoufale zde 
chybí skutečná univerzitní školka pro zaměst-
nance přímo v areálu. Školka kdesi na Borech 
mimo ZČU je k ničemu, navíc téměř z žádného 
úhlu pohledu se nejedná o univerzitní školku.

Kavárna 1 bufet 1 knihovna 1

Knihovna – 1

Kvalita stravy v menze Bory (i BIO 
suroviny se dají zkazit) – 3

Líbil by se mi v kampusu dřevěný altán na 
léto, mohlo by se i kouřit (jsem nekuřák).

Mimo otázku, pouze doplnění: v kampusu 
mi chybí obchody s běžnými potřebami pro 

studenty. Navíc ve večerních hodinách je 
už v kampusu mrtvo a není kamkoli možné 
jít. Chybí nějaká rozumná hospůdka či re-
staurace. Akce v areálu velmi sporadické. 
Svým způsobem je to čistě funkční a mrtvá 
zóna. Většině jde o to přežít den v oněch 
místech a pak se s radostí vrátit do města.

Možná bych se zaměřil na místo označené 
na mapě číslem 7. Doufám, že je to přesně 
to místo které myslím. Myslím, že by bylo 
super ho zcela upravit a vybudovat na něm 
pěkný parčík pro letní chvilky, kde by se dalo 
pěkně posedět a užívat si letní pohody při 
učení a svačení. Bylo by fajn, kdyby z toho 
vzniklo nějaké hezké místečko plné zeleně.

Nádvoří NTISu je naprostá neúcta ke vše-
mu – předražená fontána, která je schovaná 
pod plechem, uzavřená dlažba, kde jsou 
„jako lavičky“, na které se nesmí. Pár sko-
mírajících stromů, všichni chodí kolem...

Nechtělo by to zapomínat na další budovy. 
Univerzita není jen areál na Borech, ale i v dal-
ších místech. Například stav budovy FPE na 
Klatovské třídě, že zoufalý. Je to ostuda.

Nějaké venkovní stoly v (1) nebo (7) – tam 
tedy něco je, ale je to věčně uzamčený.

Parkoviště – nedostatečná kapa-
cita, neupravený povrch! (2)

parkoviště před NTIS – 2 pro-
stor mezi FAV a NTIS – 3

Parkoviště u FAV – 2 Parkoviště u FUD 
– 3 a stejně tak i přístupové cesty k nim 
z areálu. Není ideální jít třeba na zkoušku 
a muset překonávat rozbahněné oblasti

Upravit cestu k budově Technická 8 – FAV 
+ NTIS, při špatném počasí alej je bah-
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nitá, velké louže, nedá se ani přejít.

Parkoviště u NTIS/CTPVV: 2 
Nádvoří NTIS/CTPVV: 3

Pěšinka ke kruhovému objezdu – 2

Prostor kolem FAV 2

Prostor před FDU je neutěšený, je to dost 
velká plocha, která v létě je rozpálená, 
v zimě, když nasněží... což v poslední době 
moc nehrozí, tak je špatně udržována. – 4

Prostor před hlavním vchodem budovy FAV – 3

Prostor před vchodem do 
NTIS, kolem nádrže – 3,

Prostor před všemi budovami plný ku-
řáků, někdo by to měl kontrolovat 3

Prostor s fontánou u kavárny FAV – 2 (je ostu-
da, že je tam v zimě neustále zákaz vstupu).

Prostor za katedrou těles-
né výchovy a sportu – 3

Příšerné přednáškové místnosti v UU

Toalety v knihovně a vestibulu knihovny – 4

Travnatý prostor uprostřed areá-
lu ZČU nevypadá moc hezky = 2

Upravila bych místa na kouření, moc mi 
vadí, že přímo vedle vchodu, kde se po-
hybují lidé, nekuřáci taky, musí trpět ti, 
komu se nechce přesunout aspoň o pár 
metrů. Konkrétně mluvím o FELce a FST. 
Taky bych konečně změnila stojany na 
kola, je jich dost, jsou dobře rozmístěny, 
ale samotná konstrukce je velice neprak-
tická, jen kazí kola, nedá se připoutat 

pořádně kolo. Ale obecně moc se mi líbí 
kampus, ráda tam trávím čas. Moc děkuji.

Uvítala bych ještě jeden stojan s koloběžka-
mi u FAVky, protože jsou oba dva stávající 
hrozně daleko a „nevyplatí“ se mi časově 
přiblížit se z Bor do kampusu pomocí koloběž-
ky, když pěšky mi to trvá podobně dlouho.

V hodnocení jednotlivých míst v areálu jsem 
dala velice nízké hodnocení – ne z důvodu, 
že by se mi daná místa nelíbila, ale že není 
na daném místě vyžití a nic, co by nás stu-
denty mělo zajímat... Všechna místa, která 
jsem označila, nízkým hodnocením mají podle 
mě potenciál a studenti by je využívali...

Vzhledem k tomu, že v dotazníku není 
na konci okénko „Sem můžete napsat, 
co chcete“, tak to píši sem: Nejvíce 
by univerzitnímu kampusu prospě-
lo protáhnutí tramvaje č. 4 z Bor!

Zelená střecha FAV-NTIS (+ pose-
zení, zahrádka, včelí úly) – 3 Sau-
na s relaxačním bazénkem – 3

Zpřístupnit boční vchod u FAV, často-
krát člověk přijde z jiné budovy pozdě 
kvůli tomu, že ji musí obcházet. (3)

Příloha č. 6 – Vlastní odpovědi na otázku č. 7 
 

Odpovědi respondentů na otázku č. 7: 
„Chcete kampus snů? Jaké prvky „smart“ 
kampusu by měly být realizovány nejdříve? 
Vyberte maximálně 5 možností podle Vašich 
priorit.“ – vlastní odpověď: 
 

Zastávka tramvaje č. 4
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Zlepšení pokrytí Wi-Fi interne-
tu v rámci celého kampusu.

Zásuvky v přednáškových učebnách

Začal bych u hloupých cedulí

Wi-Fi pokrytí po celém kampusu

Vstup do NTIS ze strany od parkoviště 
na JIS pro všechny bez rozdílu. Všechny 
výše uvedené věci by potěšili, ale nála-
du pak zkazí, když trávím 2 minuty den-
ně zbytečným obcházením školy...

více „hloupých“ laviček

Už tak je mnoho smart věcí v okolí... Raději 
bych se zaměřil na vzhled outdooru, ať si lidi 
užijí i trochu čerstvého vzduchu. Nemusí přeci 
pořád hledět do telefonů a notebooků ;)

Udržitelné zacházení se zdroji v celém areálu

tramvaj do areálu

Těchto nesmyslů se nenajím a nepotřebuju je. 
Večere v menze – nechápu, proč byly zrušeny. 
Lavička se zásuvkou je opravdu k ničemu.

Stav jídel v menze – bezlep-
ková dieta=není co jíst

stačí jen sehnatelné jídlo odpoledne

sportovní areál propojený s relaxační zónou

Spojení městské dopravy, které poje-
de od nádraží ke kampusu, možnost 
kvalitního oběda i mimo menzu

Rozšíření koloběžek nebo jiné al-
ternativní dopravy k FAV.

Smart věci se musí dotáhnout, stačí po-
hled na http://letiste.zcu.cz, tam se do-
čtete: „To co právě sledujete je proto-
-typ“, prototypů tu máme a skutek utek

Smart sportoviště

smart prvky mě až tolik nezajímají (ob-
zvlášť pokud pak každou chvíli něco ne-
funguje), daleko přednější jsou zpevněná 
a dostupná parkoviště, zpevněné chodníky 
po celém areálu, malebnost prostředí

Smart kavárna

Revidovaný informační systém s mož-
nostmi portálu, prohlížením dokumentů/
tiskopisů ZČU, vyhledáváním (dokumentů 
i v dokumentech), aktuálními informacemi 
z vedení, elektronickými volbami do aka-
demického senátu, lepším OBD, phone, 
informacemi o bezpečnosti, tutorialy atd.

především vše s ohledem na uživatelskou 
zkušenost (tj. uživatel by měl být spoko-
jen, jestli to bude smart nebo ne je vlastně 
jedno), začal bych tam, kde jsou využívány 
nabídky/aktivity vně areálu, klidně může 
být robotické vozítko (dobré jako reklama, 
nevím, jestli to něčemu pomůže), chybí 
důraz na udržitelnost, bio, fairtrade apod.

pokud možno nic

Pojem Smart se dá vysvětlit velmi různě, abych 
mohl rozhodnout, potřeboval bych vědět, co 
přesně by nabízelo např. „Smart“ parkoviště.

Podivně kladené otázky – nepotřebuju sledo-
vat obsazenost menzy a predikovat dle roz-
vrhů, ani robotické vozidlo v rámci kampusu. 
V menze se potřebujeme hlavně dobře najíst 
za rozumnou cenu. K čemu mi je sledování 
obsazeností bez kvalitního jídla a nesystema-
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tického výdeje? To jako budeme po kampu 
moderně jezdit v robotickém vozidle, nosit 
RFID náramky a jíst budeme hůř než v roce 
1960??? Trošku pěst na oko, nemyslíte?

Otevřít boční vchod, do idioty navr-
žené budovy FAV a řešit zadrátova-
né „nádvoří“ vedle hlavního vchodu

normálně naddimenzovaná menza a ne 2x 
poddimenzovaná a s uspořádáním za kte-
ré se musí každý normální člověk stydět

nic

nevidím smysl v konceptu smart cosi!

Nepotřebuji žádné smart technologie.

Nepotřebuji zde smart vůbec nic. Většina 
prostor na kampusu je příliš zastaralá a není to 
příjemné prostředí pro trávení času. Například 
moderní větší fitness centrum, by dle mého 
názoru, bylo daleko lepší než nějaké smart věci

Myslím, že více laviček, venkovní pose-
zení před kavárnou, vodní prvky, atd. by 
kampusu prospěli více než „smart“ věci.

Mýdlo na záchodě, věšáky v učeb-
nách a na chodbách.

Možnost zvolit si mezi ISIC kartou a JIS kartou

Lepší propojení (i vizuální stránky) stáva-
jících „ne-smart“ aplikací (portál, Magion, 
INIS, menza, knihovna apod.), nové funkce 
(elektronická dovolenka, cesťáky apod.)

Lavičky určitě! Více venkovního vyžití na léto...

Když je parkovacích míst zoufale málo, tak 
nepomůže to, že budou smart. Elektromo-
bily jsou zatím tak předražené, že dobíjecí 

stanice budou jen pro pár bohatších studen-
tů a několik aut z nějakého smart projektu. 
Menzovní aplikace by musela ukazovat 
dostupnost jednotlivých jídel (i to, že třeba 
se dovařuje a za 15 min. znova bude), jinak 
velká fronta anebo nedostupnost vybraného 
jídla odrazuje. Autonomní vozidlo k čemu? 
Abychom se odnaučili chodit po tak malém 
areálu pěšky? Stačilo by, kdyby linka 29 
jezdila dvakrát častěji a zastavovala v obou 
směrech, to by bylo velmi smart. Ono tedy 
než se začne s mobilní aplikací, tak by bylo 
fajn, kdyby spousta věcí byla alespoň v por-
tále – digitální evidence pracovní doby, 
dovolené, odebraných stravenek a nároku, 
přijde mi, že před lety se s něčím podobným 
počítalo, ale pak se v záložce „Já“ zastavil 
čas nad skromným výpisem pracovních cest.

Funkční sportoviště pro stu-
denty, zaměstnance..

FF přesunout do kampusu. Nebo alespoň 
zajistit slevu na parkovací karty v cent-
ru. Proč nemáme nic jako kompenzaci?

Fakulta zdravotnických stu-
dií na Borech nebo u FN

Dostupnost dalších služeb: koutek/
stánek se zdravou stravou a ovocem/
zeleninou; restaurace/vinárna/bar;

Dílny a ateliéry volně přístupné studen-
tům pro možnost tvorby svých semestrál-
ních, bakalářských či diplomových prací.

Celkově více „SMART“ prvků

Bookování místností pro skupinové práce

Aplikace na koloběžky. Možnost rezervace 
koloběžky ve stojanu na určitý čas (max. 10 
min) a také určení místa kam chci jet. Pokud 
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by tam bylo místo, tak jej zarezervovat a po-
kud ne, tak najít nejbližší volné místo k za-
parkování. Pokud by se během jízdy objevilo 
místo, tak notifikace a rezervace tohoto 
místa. Koloběžku by nešlo vrátit jinam.

Interaktivní mapa

Chybí nějaká restaurace se smart prvky

Chtěl bych funkční, průběžný a dosta-
tečně veřejný systém hodnocení kvality 
výuky, to je na univerzitě vždy nejdůle-
žitější věc, důležitější, než chytré lavič-
ky, a to v tuto chvíli není příliš funkční.

Hospodaření s vodou, zvláště užitko-
vou na zalévání, kropení cest apod.

Hospoda

Hlavně parkoviště. A vůbec nemusí být smart.
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III.3
Výstupy Workshopů se studenty 
a zaměstnanci ZČU v Plzni

III.3.1
Úvod

Workshopy probíhaly jako závěrečný krok v procesu komunikace a zjišťování potřeb uživatelů 
kampusu ZČU. Celkem proběhly 4 workshopy – první dva pro studenty, druhé dva pro zaměst-
nance ZČU. Cílem bylo umožnit vyjasnění postojů a potřeb, osobní diskuzi a výměnu názorů na-
vzájem mezi samotnými studenty a zaměstnanci ZČU. Studenti a zaměstnanci na workshopech 
diskutovali nad problémy kampusu a nad tím, co by bylo potřeba v areálu ZČU na Borech změ-
nit. Součastí workshopů byla procházka s architektem Jakubem Marešem, který zároveň před-
stavil návrh možných architektonických úprav řešení kampusu.

Ve zprávě naleznete shrnutí z diskuze z workshopů, které byly vedeny v dubnu 2018 se studenty 
a v květnu 2018 se zaměstnanci studujícími nebo pracujícími v areálu ZČU na Borech. Součástí 
zprávy je také fotodokumentace z procházek a workshopů, kterou naleznete na konci dokumentu.

III.3.2
Workshopy se studenty
(23/4/2018 a 25/4/2018)

Workshopů se studenty se celkem zúčastnilo 28 studentů (diskuze na střeše), samotných 
workshopů celkem 12 studentů (FUDLS, FST, FAV a FEL).

Hlavní problémy

1 – Pohyb uvnitř kampusu
 •   Špatná prostupnost kampusu, zamčené vchody, nutnost obcházet budovy, přestože 

vchod existuje (toto opatření mimo jiné vzbuzuje pocit nedůvěry vůči studentům)
 •   Nedostatečný a nepřehledný orientační systém v rámci kampusu
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 •   Příliš úzké cestičky v rámci zelené plochy před menzou
 •   Zpevněné plochy – chodníky – nejednotnost (asfalt x dlažba – sjednotit)
 •   Knihovna: omezený vstup ve večerních hodinách
 •   Vstup do bunkru – špatné zabezpečení
 •   Kola – klec na parkování – na JIS kartu při vstupu i při odchodu – problém při 

odchodu s kolem

2 – Dostupnost kampusu:
 •   Špatná dostupnost MHD (o víkendu nejezdí autobusy), malá četnost autobusů (večer 

po 30 a více minutách)
 •   Chybí přechody pro chodce k busu č. 30
 •   Pěšinka ke kolejím – bláto, bez osvětlení – směrem ke kolejím neexistuje zpevněná 

cesta
 •   Cyklostezka z Bor ke kampusu (končí u obchoďáku, neprovázanost)
 •   Málo parkovacích míst
 •   Chybí návazné bydlení v dochozím prostoru kolem kampusu
 •   Koloběžky – chybí jim blatník

3 – Stravování
 •   Po 15. hodině se nelze v kampusu najíst (zrušení pizzerie – oblíbené místo, včetně 

posezení, které teď už také neslouží)
 •   Crosscafé – lépe využít vnitroblok, nedostatek zeleně
 •   Chybí klasické potraviny

4 – Ostatní:
 •   Odpadky – na některých fakultách chybí tříděný odpad
 •   Chybí plochy ke sportovnímu vyžití

Návrhy úprav

1 – Dostupnost kampusu
 •   Větší parkoviště, kamerový systém na parkovišti
 •   Úprava přístupů do kampusu (včetně zanedbané plochy od silnice k hřišti) – zejména pro 

kola a koloběžky (zpevnit cesty, osvětlit)
 •   Plocha mezi menzou a rektorátem – vytvořit průchod k autobusu
 •   Upravit vyšlapanou polní cestu podél FAV – na opačné straně budovy než je parkoviště. 

Tato cesta je frekventovaná zejm. zaměstnanci.

2 – Pohyb uvnitř kampusu
 •   Více koloběžek
 •   Zdůraznit přístupové cesty do „centra“ – na centrální zelenou plochu kampusu
 •   Zprůchodnit Fakultu strojní oběma směry (i dozadu k aleji a FAV)
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3 – Stravování:
 •   Hospoda s terasou
 •   Zelené plochy před menzou – bar, altán s posezením (otevřeno až po 17. hodině)

4 – Prostor pro setkávání
 •   Neutrální prostor, kde by se mohli potkávat studenti z různých fakult
 •   Více stálých laviček
 •   Sezení uprostřed prostranství před menzou
 •   Přístřešky před vstupy do jednotlivých fakult
 •   Zastřešený venkovní prostor
 •   Pergola s krbem
 •   Oživení vnitrobloků – využít k posezení, např. vnitroblok FST – CIV
 •   Zpřístupnit nějakou střechu – vyhlídkový prostor s posezením

5 – Úpravy veřejných prostranství
 •   Vodní plocha, fontána, bazén
 •   Hravý kampus / hřiště pro dospělé – houpačky, kolotoč na vlastní pohon, netradiční 

posezení, pomalované chodníky, houpací sítě
 •   Lesík před knihovnou – sportoviště, vodní plocha
 •   FUDLS – návrh na park, místa k posezení, ohniště, legální zeď k výtvarnému zpracování 

pro studenty, studentská tržnice, knihkupectví
 •   Wifi ve veřejném prostoru (venkovní posezení s internetem)

6 – Ostatní
 •   Zveřejnění výstupů průzkumů a dalších plánů univerzity
 •   Nestavět další obchoďáky, stavět bydlení
 •   Změna filozofie zacházení s odpadem – třídění, zálohované kelímky
 •   Automaty na vodu – pítka k načepování do PET lahví
 •   Sprchy na každé fakultě – deklarace podpory cyklistů

Problémy jednotlivých fakult

V rámci diskuze zaznívaly také problémy, které se vztahují k některé z fakult. Přestože tato 
témata nejsou součástí řešení projektu, rozhodli jsme se je zahrnout do záznamu z diskuze 
k případnému informování vedení jednotlivých fakult nebo správců relevantních budov.

FST
 •   Prostupnost fakult – vstupy na JIS, omezený vstup pro studenty jiné fakulty, 

pozamykané chodby, špatná průchodnost strojní fakulty ve vyšších patrech a naopak 
přístupný sklep v neutěšeném stavu

 •   Zrušit vstup přes JIS z FST do knihovny
 •   Více sedaček na chodbě
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 •   Zásuvky na FST
 •   Zavírání fakulty na noc

FUDLS
 •   Turnikety u vstupu do budovy (bariéra pro studenty i jakékoliv jiné návštěvníky)
 •   Chybí galerie, přístřešek před budovou, sezení uvnitř i venku
 •   Chybí bankomat
 •   Chybí parkovací prostor – přístup k budově autem (pro nakládání a převoz rozměrných 

děl) hybí sprchy a skříňky na věci

FEL
 •   Chybějící studovna, na chodbách není klid
 •   Chybí sezení na chodbách
 •   Nejsou zásuvky
 •   Nepřístupné balkony
 •   Zavřený boční vstup FEL

FAV
 •   Chybí zadní (boční vstup) pro studenty
 •   Prostranství před hlavním vchodem (v zimě led – zahrazené plochy, stín, nepoužitelné 

betonové sezení)
 •   Chybí stojan s koloběžkami
 •   Nedomyšlené detaily – svod vody, sloupoví bez dalšího využití, nefunkční fontána – voda 

teče do podzemních garáží, nedodělané komunikace a parkoviště
 •   Nevyužitá terasa a podzemní parkoviště
 •   Prostupnost kampusem na FAV od autobusu
 •   Širší cyklostezka než chodník
 •   Chybí skříňky na osobní věci
 •   Studovna – chladný prostor (ve vyšších patrech zase přetopené posluchárny)
 •   V zimě nelze stahovat na oknech žaluzie – není možnost promítat
 •   Přístup busem č. 29 (zastávka jen jedním směrem)

III.3.3
Workshopy se zaměstnanci ZČU 
(23/5/2018 a 29/5/2018)

Workshopů se celkem zúčastnilo 24 osob. Do diskuzí se zapojili zaměstnanci FEL, FST, FAV, 
NTIS, FF, KTS, Rektorátu, CIV, UJP, knihovny a Centrální správy budov.
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Hlavní definované problémy:

1 – Dostupnost kampusu
 •   Parkování: Chybí místa pro parkování, pro návštěvy, zaměstnance, na parkovišti FEL 

se nedá přes den zaparkovat, zpevnit příchod od druhého parkoviště u FEL, vybudovat 
parkoviště tělocvičny

 •   MHD: Špatná návaznost spojů (MHD, přeplněné autobusy, časový problém s přejezdy 
při výuce v centru a v kampusu) – realizovat vlastní univerzitní shuttle bus

2 – Pohyb uvnitř kampusu
 •   Zamčené vchody, nutnost obcházet budovy, prostupnost areálu – technologicky je to 

možné, přehodnotit oprávnění vstupů
 •   Zamyslet se nad prioritami kampusu – otevřenost vs. bezpečnost

3 – Stravování
 •   Menza: špatná kvalita stravování – ostuda pro zahraniční návštěvy
 •   Nedostupnost stravování v odpoledních a večerních hodinách

4 – Ostatní
 •   Špatná termoregulace v knihovně, na FAV, v budově rektorátu
 •   Chybí místnosti určené pro relaxaci, relaxační místnost, prostor ke ztišení, meditaci, 

jógu (něco jako univerzitní kaple)
 •   Chybí možnost pronájmu večerních studoven

Návrhy řešení:

1 – Dostupnost kampusu
 •   Určit, kde bude hlavní vchod do areálu kampusu (určit, kde v areálu bude kulturní 

zázemí, sportovní zázemí, parkování)
 •   Obnovit komunikaci s městem ohledně zastávek tramvaje (vypadla klíčová zastávka 

u knihovny)
 •   Řešit budoucí hlavní vchod do kampusu v návaznosti na tramvaj
 •   Zajistit, aby se při výstavbě tramvaje zajistil průchod pro pěší přes přivaděč
 •   Obnovení plánu na výstavbu kolejí a start up-ových bytů, rezidenčních bytů
 •   Parkovací dům

2 – Pohyb uvnitř kampusu
 •   Stavebně upravit postranní vchodové dveře do FAV (dvojité dveře, přístřešek)
 •   Otevřít vchody v zadním traktu budovy FST (průchod skrz)
 •   Upravit venkovní prostory (zejm. vnitrobloky) pro výuku a práci (otevření bočních 

vchodů, posezení ve vnitroblocích – z betonu, bez nutnosti další údržby)
 •   Zpřístupnit pochozí střechu a terasy NTIS
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 •   Zlepšit orientační a informační systém – orientace v areálu (noční orientace, širší 
orientace v návaznosti na město) – značení budov písmeny (U, L , C atp.), sjednocení 
značení, možnost využít google maps, kde mohou být i plány jednotlivých budov, 
případně open street maps, nevytvářet novou aplikaci

 •   Vize otevřeného kampusu (nabídka základních služeb i ve večerních hodinách)

3 – Stravování
 •   Vybudování kavárny v návaznosti na menzu (směrem do veřejného prostoru)
 •   Jídelna s alternativní stravou
 •   Fungující kavárna v knihovně – vyzkoušet modelově její provoz do večerních hodin
 •   Hospoda – restaurace prodávající obědy (vytvořit konkurenční prostředí k provozu 

menzy)

4 – Veřejné prostranství
 •   Uzavření náměstí restaurací a fitness centrem – původně plánovaný kongresový sál 

(i pro veřejné využití) – umístění budovy dle studie architekta Hyska
 •   Parkový prostor pod stromy s lavičkami (v areálu jsou problémy s vodou – voda zde 

stojí nebo zde není – problém geologického podloží (stromům na zelené ploše uhnívají 
kořeny)

 •   Možnost tvorby zelených střech
 •   Vybudovat vodní plochu (jako v Mlýnské strouze) nebo přírodní biotop
 •   Terénní úpravy centrální plochy – více zákoutí, útulných míst

5 – Společenský, kulturní a sportovní život
 •   Rozvinutí kulturního života na univerzitě – vnímat kampus jako malé město (proč není 

v areálu Majáles, který do kampusu patří)
 •   Filmové projekce – promítání v amfiteátru FDULS
 •   Moderní fitness, bazén, sprchy a záchody pro sportoviště příp. pro volné využití, když 

přijedou do práce na kole
 •   Běžecká stezka kolem kampusu, sportoviště (viz řešení architekta Hyska)

6 – Ostatní
 •   Vyřešit mobiliář na chodbách – přidat sezení
 •   Více věcí jako fotbálek mezi FST a CIV, ping pong na FAV – zabydlení chodeb
 •   Šlapací elektrokola vyrábějící energii na nabíjení mobilů jako relaxace uvnitř budov
 •   Zvětšit rektorát (postavit nový), zřídit prostor pro technické služby, uvolnit místa 

v ostatních budovách pro další využití k relaxačním a volnočasovým aktivitám
 •   Přesun všech fakult na Bory
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III.3.4
Fotodokumentace

Obrázek 1: Workshop se studenty 25. 4. 2018, vyhlídka ze střechy
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Obrázek 3: Workshop se studenty 25. 4. 2018 – procházka s architektem na střeše

Obrázek 4: Workshop se studenty 25. 4. 2018 – označování do mapy
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Obrázek 6: Workshop se studenty 25. 4. 2018 – prezentace návrhu studie kampusu

Obrázek 5: Workshop se studenty 25. 4. 2018
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Obrázek 7: Workshop se studenty 25. 4. 2018 – označování do mapy

Obrázek 8: Workshop se zaměstnanci 23. 5. 2018 – procházka s architektem
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Obrázek 10: Workshop se zaměstnanci 23. 5. 2018 – představení návrhu studie kampusu

Obrázek 9: Workshop se zaměstnanci 23. 5. 2018 – představení návrhu studie kampusu



128

Obrázek 11: Workshop se zaměstnanci 29. 5. 2018

Obrázek 12: Workshop se zaměstnanci 29. 5. 2018 – procházka po střeše
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Obrázek 14: Workshop se zaměstnanci 29. 5. 2018 – diskuze nad mapou

Obrázek 13: Workshop se zaměstnanci 29. 5. 2018 – procházka po střeše
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