
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zejména pro mimoplzeňské studenty je každé onemocnění komplikací 
a jen lékárna a svépomoc někdy prostě nestačí. Jako každý občan se 
i studenti mohou na dobu studia přeregistrovat k jakémukoliv 
praktickému lékaři v Plzni, není to ovšem nutné. Následující seznam 
představuje výběr zdravotnických zařízení, kam je možné zajít, když máš 
zdravotní potíže. V Plzni je takových míst víc, tato jsou ale snadno 
dostupná. Jen připomínáme, že návštěva pohotovosti je zpoplatněna.

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
 
Policie     158
Hasiči                                              150
Záchranná služba   155
Jednotné evropské 
číslo tísňového volání                  122

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
 
POLIKLINIKA DENISOVO 
NÁBŘEŽÍ
Adresa – Denisovo nábřeží 4
www.pdnplzen.cz
 
Poliklinika je umístěna v honosné 
budově z 20. let 20. stol. Všeobecná 
pohotovost i zubní pohotovost se 
nacházejí v přízemí hlavní budovy.
 
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 
Po–Pá 18:00–6:00
So–Ne nepřetržitě
 
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny
Po–Pá 18:00–00:00
So–Ne 6:00–18:00
 
Pozn.: Poplatek za návštěvu 
všeobecné nebo zubní pohotovosti 
činí 90 Kč.

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
www.fnplzen.cz
 
Celá fakultní nemocnice se skládá 
ze dvou areálů, z nichž jeden se 
nachází na Lochotíně a druhý na 
Borech. V lochotínském areálu jsou 
přijímány akutní případy. Pokud by 
měl být pobyt v nemocnici delší, 
převáží se pacienti do areálu na 

Borech. Mezi oběma areály jezdí 
linkový autobus provozovaný 
samotnou nemocnicí. Další 
informace naleznete na stránkách 
nemocnice.

AREÁL LOCHOTÍN
Adresa  Alej Svobody 80
Tel.  +420 377 103 111
AREÁL BORY
Adresa  Dr. Edvarda Beneše 13
Tel.  +420 377 401 111

DÁRCOVSTVÍ KRVE A 
KREVNÍ PLAZMY

Dárci krve a krevní plazmy jistě 
najdou po Plzni i další odběrové 
stanice. Zde uvádíme jen velmi 
úzký výběr.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
Adresa  – 17. listopadu 12
to.fnplzen.cz
Tel. +420 377 402 818
 
Provozní doba 
Po, Út, Čt, Pá 6:30– 12:00
St 6:30– 17:30
1x So v měsíci 8:00– 12:00

SANAPLASMA PLZEŇ
Adresa – Poděbradova 1
www.sanaplasma.cz
Tel. +420 378 322 860
 
Provozní doba 
Po–Út   7:00– 15:30
St–Čt   9:30– 18:00
Pá   7:00– 17:30
So   7:00– 13:00

PRVÁKA

PRŮVODCE

2020
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po ZČU
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OBJEV SVOU
  PŘÍLEŽITOST

VE SVĚTĚ TECHNOLOGIÍ



Milé studentky, milí studenti,

nová životní etapa, do níž právě vstupujete, ve vás bezpochyby vyvolává řadu 
otázek. Ptáte se sami sebe, zda jste zvolili správný směr, zda obstojíte a co 
všechno vás čeká. Počáteční obavy a tápání jsou zcela přirozené. Jakmile však 
poznáte vysokoškolské prostředí zblízka, rozptýlí se. Seznámíte se s dalšími 
studenty, zjistíte, jak je to se zápočty a zkouškami, najdete si místo pro studium 
i pro relaxaci, budete vědět, kam si na Západočeské univerzitě a v Plzni zajít 
zasportovat a kam vyrazit za kulturou a zábavou. 
Brzy se přistihnete, že jste to vy, kdo pomáhá mladšímu kolegovi se studijními 
povinnostmi, kdo organizuje veřejnou diskusi k aktuálnímu tématu nebo se 
podílí na propagaci své fakulty. Zcela přirozeně vplujete do univerzitního světa 
a života. Stejně jako všude jinde stačí mít oči otevřené, nebát se chybovat, ptát 
se a nenechat se odradit prvním neúspěchem. Koneckonců po absolvování 
fakulty budete zastávat pracovní pozice, kde budete muset prokázat nejen 
odborné znalosti a dovednosti, ale také vytrvalost, rozhodnost, kreativitu, 
schopnost improvizace, ale třeba i smysl pro fair play a mnoho dalších 
vlastností, které nejlépe získáte svým všestranným zapojením do života na 
univerzitě.
Využijte proto roky strávené na vysoké škole beze zbytku. Okuste studium 
v zahraničí, pěstujte mezifakultní spolupráci, připojte se k některé ze 
studentských organizací, zapojte se do projektů. Možností a způsobů je mnoho. 
Za několik let, až budete jako absolvent svoji alma mater opouštět, to jistě 
oceníte. 
Přeji vám, aby vaše studium na Západočeské univerzitě bylo úspěšné 
a aby nasměrovalo vaše další kroky tam, kde co nejvíce uplatníte své znalosti, 
zkušenosti a nadání.

Miroslav Holeček
rektor Západočeské univerzity



Ahoj,
vítáme tě mezi nás studenty Západočeské univerzity v Plzni.

Předně ti chceme pogratulovat k přijetí na vysokou školu 
a pevně věříme, že se ti tady na ZČU bude líbit. Na tvé 
vysokoškolské cestě tě čekají radosti i starosti, rádi bychom ale 
mysleli především na ty radosti. 

Abys byl nebo byla na své dobrodružné cestě dobře informován 
či informována, naše studentská organizace IAESTE ve 
spolupráci se Západočeskou univerzitou pro tebe připravila 
tohoto průvodce. Najdeš v něm nespočet užitečných údajů 
o důležitých studijních i kulturních záležitostech a také nějaké 
to inspirativní čtení.

Studium není jen o učení a mučení – na tvé vysoké škole funguje 
řada studentských organizací, které přináší nejrůznější možné 
zážitky a zkušenosti. Od vzdělávacích až po sportovní, 
od právníků až po techniky, pro všechny studenty ZČU.

Celá naše organizace IAESTE ZČU Plzeň ti přeje mnoho 
úspěchů a zábavy na tvé právě začínající studijní cestě 
a doufáme, že ti průvodce tuto cestu co nejvíce usnadní.

IAESTE LC Plzeň
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V akademickém roce 2019/2020 měla Západočeská univerzita v Plzni 
(ZČU) celkem 11  811 studentů, studujících na devíti fakultách a dvou 
vysokoškolských ústavech. Vedle těchto se univerzita skládá ještě 
z dalších pracovišť. V této kapitole jsme sestavili stručný přehled těch 
pracovišť a těch lidí, o kterých by měl mít každý student povědomí.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA A JEJÍ SOUČÁSTI

Fakulty se člení na katedry, 
eventuálně ústavy, s pravomocemi 
danými zákonem a statutem ZČU. 
Katedra či ústav je základní 
jednotkou pro pedagogickou
i vědeckou práci. Každá katedra 
zajišťuje výuku své odbornosti pro 
všechny fakulty univerzity. 
Nedílnou složkou její činnosti je 
vědecká práce.

FAV Fakulta aplikovaných věd

FEK Fakulta ekonomická

FEL Fakulta elektrotechnická

FF Fakulta filozofická

FPE Fakulta pedagogická

FPR Fakulta právnická

FST Fakulta strojní

FDULS Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara

FZS Fakulta zdravotnických 
studií

FAKULTY ZČU FAKULTA APLIKOVANÝCH 
VĚD (FAV)
 
Adresa – Technická 8
web – www.fav.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ 
 
Tajemník fakulty
Ing. Václav VAIS, Ph.D.
 
Proděkan pro koncepci studia a 
pedagogické záležitosti
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
 
Úřední hodiny 
Po, St 8:00–11:30, 12:30–14:30
Pá 8:00–11:30
             
Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
Bc. studium – prezenční forma, 
přijímací řízení a imatrikulace, 
stipendia
tel.:     +420 377 632 010
e-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA 
EKONOMICKÁ (FEK)
 
Adresa – Plzeň
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Adresa – Cheb 
Hradební 22, 350 11 Cheb
web – www.fek.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PLZEŇ
Adresa  – Univerzitní 22, 306 14 
 
Úřední hodiny
Po 13:00–14:30
Út, Čt 9:00–11:00
St 9:00–11:00, 13:00–14:30
 
Vladimíra JOHÁNKOVÁ (UK 410)
Bc. studium
Tel.: +420 377 633 019
e-mail: vjohanko@fek.zcu.cz
 
Kateřina HRÁCHOVÁ (UK 409)
Mgr. studium
Tel.: +420 377 633 010
e-mail: hrachova@fek.zcu.cz
  
Tomáš KASÍK (UK 408)
kombinované studium
Tel: +420 377 633 018
e-mail: tkasik@fek.zcu.cz

 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ CHEB

Adresa FEK ZČU v Plzni
Hradební 22, P.O. Box 118, 350 11 
Cheb
 
Úřední hodiny
Po–Pá 9:00–11:00
 
Romana KOČVAROVÁ (CD 326) 
prezenční a kombinované studium 
Tel: +420 377 633 513 
e-mail: kocvaro@ccv.zcu.cz

FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
(FEL)
Adresa – Univerzitní 26
web – www.fel.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
 Děkan
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Šárka NOVÁ
 
Proděkan pro vzdělávací činnost
Ing. Roman Pechánek, Ph.D

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 8:00– 11:30, 12:30– 15:00
 
Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU 203)
navazující Mgr. studium v prezenční 
formě, přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 012
e-mail: konig@fel.zcu.cz

Bc. Martin a NOVÁKOVÁ (EU 211)
Bc. a Mgr. studium, kombinovaná 
forma (Ing. + Bc.), přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 011
e-mail: novakmar@fel.zcu.cz
 
Monika ŽIVNÁ (EU 205)
Bc. studium prezenční forma, 
přijímací řízení 
Tel.: +420 377 634 010 
e-mail: zivna@fel.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)
 
Adresa – Sedláčkova 38
web – www.ff.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
  
Děkan
PhDr. David ŠANC, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Mgr. Lukáš LENK
 
Proděkanka pro studijní záležitosti 
PhDr. Mgr. Helena HOROVÁ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Čt 8:00– 11:00, 13:00– 15:00
 
Bc. Pavla LUDWIGOVÁ (SO 104)
Vedoucí studijního oddělení
Přijímací řízení, doktorské studijní 
obory
Bc. studijní obory:
Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy – britská a americká studia
Mezinárodní vztahy – teritoriální 
studia, Politologie, Sociologie 
 Mgr. studijní obory:
Areálová studia: bavorská studia, 

Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy, Politologie, Sociologie

Tel.: +420 377 635 010 
e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz
 
Ilona KOHOUTOVÁ (SO 102)
Bc. studijní obory: Archeologie, Cizí 
jazyky pro komerční praxi, Filozofie, 
Humanistika, Obecné dějiny, 
Sociální a kulturní 
antropologie
Mgr. studijní obory: Antropologie 
populační minulosti, Archeologie, 
Evropská kulturní studia, Moderní 
dějiny, Sociální a kulturní 
antropologie, Teorie a filozofie 
komunikace 

Tel.: +420 377 635 011 
e-mail: kohouto@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
(FPE)
 
Adresa – Veleslavínova 42
web – www.fpe.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Pavel MIČKE
 
Proděkan pro vzdělávání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 13:00– 15:00
Út, Pá 8:00– 11:00
St 8:00– 11:00, 13:00–15:00

Petra VOŠAHLÍKOVÁ (VC 323)
Vedoucí studijního oddělení
Bc. a Mgr. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 010
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
 
Milada KRÁKOROVÁ (VC 323)
Bc. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 014
e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla ZELENKOVÁ (VC 324)
Bc. a Mgr. studium, zahraniční 
studenti
Tel.: +420 377 636 013
e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ 
(FPR)
 
Adresa – sady Pětatřicátníků 14
web – www.fpr.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Mgr. Ing. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D.
 
Proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra SMRŽOVÁ, Ph.D.
 
Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St 9:00– 11:30, 13:00– 15:30
Út, Čt 9:00– 12:00
 

Vlaďka MÁŠKOVÁ (PC 220)
Právo, 1. ročník
Tel.: +420 377 637 684
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz
 
JUDr. Elena MRÁZOVÁ (PC 222)
Veřejná správa
Tel.: +420 377 637 685
e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz
 
FAKULTA STROJNÍ (FST)
 
Adresa – Univerzitní 22
web – www.fst.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Milan PINTE, Ph.D

Proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
  
Proděkan pro spolupráci s praxí
Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 7:30– 11:00, 12:30– 14:30
 
Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
Bc. a kombinované studium, 
přijímací řízení a imatrikulace
 Tel.: +420 377 638 010
e-mail: brandova@fst.zcu.cz
 
Jana SŮVOVÁ (UV 212)
Bc. a Mgr. studium, promoce
Tel.: +420 377 638 011
e-mail: suvova@fst.zcu.cz
 

FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(FZS)

Adresa
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
web – www.fzs.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
PhDr. Lukáš Štich
 
Tajemnice fakulty
Ing. Alena HEMROVÁ
 
Proděkanka pro pedagogickou 
činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 7:30– 11:00, 13:00– 14:00
St 7:30– 11:00, 13:00– 16:30
Pá 12:30– 15:00

Stanislava NOVÁ (HJ 106)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní 
asistence
Tel.: +420 377 633 710
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
 
Petr NOVÝ (HJ 106)
pro Katedru záchranářství, 
diagnostických oborů a veřejného 
zdravotnictví
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: petrnovy@fzs.zcu.cz
 
Jana LEGÍŇOVÁ (HJ 106)
pro Katedru rehabilitačních oborů
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz

Barbora KOREISOVÁ (HJ 105)
studijní referentka
Tel.: +420 377 633 720
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A 
UMĚNÍ LADISLAVA 
SUTNARA (FDULS)
 
Adresa – Univerzitní 28
web – www.fdu.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. ak. mal. Josef MIŠTERA
 
Tajemník fakulty
Ing. Stanislav KODÝTEK
 
Proděkan pro studijní a pedagogické 
záležitosti
Mgr. Jindřich LUKAVSKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St a Pá 8:00– 11:30, 13:00– 15:00

Eva HELLMAYEROVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 712
e-mail: evahell@fdu.zcu.cz
 
Mgr. Marcela KUBOVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 714
e-mail: mkubova@fdu.zcu.cz

Mgr. Martina JERIOVÁ (LS 114)
Tel.: +420 377 636 715
e-mail: majeriov@fdu.zcu.cz
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FAKULTA APLIKOVANÝCH 
VĚD (FAV)
 
Adresa – Technická 8
web – www.fav.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ 
 
Tajemník fakulty
Ing. Václav VAIS, Ph.D.
 
Proděkan pro koncepci studia a 
pedagogické záležitosti
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
 
Úřední hodiny 
Po, St 8:00–11:30, 12:30–14:30
Pá 8:00–11:30
             
Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
Bc. studium – prezenční forma, 
přijímací řízení a imatrikulace, 
stipendia
tel.:     +420 377 632 010
e-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA 
EKONOMICKÁ (FEK)
 
Adresa – Plzeň
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Adresa – Cheb 
Hradební 22, 350 11 Cheb
web – www.fek.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PLZEŇ
Adresa  – Univerzitní 22, 306 14 
 
Úřední hodiny
Po 13:00–14:30
Út, Čt 9:00–11:00
St 9:00–11:00, 13:00–14:30
 
Vladimíra JOHÁNKOVÁ (UK 410)
Bc. studium
Tel.: +420 377 633 019
e-mail: vjohanko@fek.zcu.cz
 
Kateřina HRÁCHOVÁ (UK 409)
Mgr. studium
Tel.: +420 377 633 010
e-mail: hrachova@fek.zcu.cz
  
Tomáš KASÍK (UK 408)
kombinované studium
Tel: +420 377 633 018
e-mail: tkasik@fek.zcu.cz

 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ CHEB

Adresa FEK ZČU v Plzni
Hradební 22, P.O. Box 118, 350 11 
Cheb
 
Úřední hodiny
Po–Pá 9:00–11:00
 
Romana KOČVAROVÁ (CD 326) 
prezenční a kombinované studium 
Tel: +420 377 633 513 
e-mail: kocvaro@ccv.zcu.cz

FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
(FEL)
Adresa – Univerzitní 26
web – www.fel.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
 Děkan
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Šárka NOVÁ
 
Proděkan pro vzdělávací činnost
Ing. Roman Pechánek, Ph.D

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 8:00– 11:30, 12:30– 15:00
 
Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU 203)
navazující Mgr. studium v prezenční 
formě, přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 012
e-mail: konig@fel.zcu.cz

Bc. Martin a NOVÁKOVÁ (EU 211)
Bc. a Mgr. studium, kombinovaná 
forma (Ing. + Bc.), přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 011
e-mail: novakmar@fel.zcu.cz
 
Monika ŽIVNÁ (EU 205)
Bc. studium prezenční forma, 
přijímací řízení 
Tel.: +420 377 634 010 
e-mail: zivna@fel.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)
 
Adresa – Sedláčkova 38
web – www.ff.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
  
Děkan
PhDr. David ŠANC, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Mgr. Lukáš LENK
 
Proděkanka pro studijní záležitosti 
PhDr. Mgr. Helena HOROVÁ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Čt 8:00– 11:00, 13:00– 15:00
 
Bc. Pavla LUDWIGOVÁ (SO 104)
Vedoucí studijního oddělení
Přijímací řízení, doktorské studijní 
obory
Bc. studijní obory:
Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy – britská a americká studia
Mezinárodní vztahy – teritoriální 
studia, Politologie, Sociologie 
 Mgr. studijní obory:
Areálová studia: bavorská studia, 

Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy, Politologie, Sociologie

Tel.: +420 377 635 010 
e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz
 
Ilona KOHOUTOVÁ (SO 102)
Bc. studijní obory: Archeologie, Cizí 
jazyky pro komerční praxi, Filozofie, 
Humanistika, Obecné dějiny, 
Sociální a kulturní 
antropologie
Mgr. studijní obory: Antropologie 
populační minulosti, Archeologie, 
Evropská kulturní studia, Moderní 
dějiny, Sociální a kulturní 
antropologie, Teorie a filozofie 
komunikace 

Tel.: +420 377 635 011 
e-mail: kohouto@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
(FPE)
 
Adresa – Veleslavínova 42
web – www.fpe.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Pavel MIČKE
 
Proděkan pro vzdělávání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 13:00– 15:00
Út, Pá 8:00– 11:00
St 8:00– 11:00, 13:00–15:00

Petra VOŠAHLÍKOVÁ (VC 323)
Vedoucí studijního oddělení
Bc. a Mgr. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 010
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
 
Milada KRÁKOROVÁ (VC 323)
Bc. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 014
e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla ZELENKOVÁ (VC 324)
Bc. a Mgr. studium, zahraniční 
studenti
Tel.: +420 377 636 013
e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ 
(FPR)
 
Adresa – sady Pětatřicátníků 14
web – www.fpr.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Mgr. Ing. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D.
 
Proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra SMRŽOVÁ, Ph.D.
 
Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St 9:00– 11:30, 13:00– 15:30
Út, Čt 9:00– 12:00
 

Vlaďka MÁŠKOVÁ (PC 220)
Právo, 1. ročník
Tel.: +420 377 637 684
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz
 
JUDr. Elena MRÁZOVÁ (PC 222)
Veřejná správa
Tel.: +420 377 637 685
e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz
 
FAKULTA STROJNÍ (FST)
 
Adresa – Univerzitní 22
web – www.fst.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Milan PINTE, Ph.D

Proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
  
Proděkan pro spolupráci s praxí
Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 7:30– 11:00, 12:30– 14:30
 
Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
Bc. a kombinované studium, 
přijímací řízení a imatrikulace
 Tel.: +420 377 638 010
e-mail: brandova@fst.zcu.cz
 
Jana SŮVOVÁ (UV 212)
Bc. a Mgr. studium, promoce
Tel.: +420 377 638 011
e-mail: suvova@fst.zcu.cz
 

FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(FZS)

Adresa
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
web – www.fzs.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
PhDr. Lukáš Štich
 
Tajemnice fakulty
Ing. Alena HEMROVÁ
 
Proděkanka pro pedagogickou 
činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 7:30– 11:00, 13:00– 14:00
St 7:30– 11:00, 13:00– 16:30
Pá 12:30– 15:00

Stanislava NOVÁ (HJ 106)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní 
asistence
Tel.: +420 377 633 710
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
 
Petr NOVÝ (HJ 106)
pro Katedru záchranářství, 
diagnostických oborů a veřejného 
zdravotnictví
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: petrnovy@fzs.zcu.cz
 
Jana LEGÍŇOVÁ (HJ 106)
pro Katedru rehabilitačních oborů
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz

Barbora KOREISOVÁ (HJ 105)
studijní referentka
Tel.: +420 377 633 720
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A 
UMĚNÍ LADISLAVA 
SUTNARA (FDULS)
 
Adresa – Univerzitní 28
web – www.fdu.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. ak. mal. Josef MIŠTERA
 
Tajemník fakulty
Ing. Stanislav KODÝTEK
 
Proděkan pro studijní a pedagogické 
záležitosti
Mgr. Jindřich LUKAVSKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St a Pá 8:00– 11:30, 13:00– 15:00

Eva HELLMAYEROVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 712
e-mail: evahell@fdu.zcu.cz
 
Mgr. Marcela KUBOVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 714
e-mail: mkubova@fdu.zcu.cz

Mgr. Martina JERIOVÁ (LS 114)
Tel.: +420 377 636 715
e-mail: majeriov@fdu.zcu.cz
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FAKULTA APLIKOVANÝCH 
VĚD (FAV)
 
Adresa – Technická 8
web – www.fav.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ 
 
Tajemník fakulty
Ing. Václav VAIS, Ph.D.
 
Proděkan pro koncepci studia a 
pedagogické záležitosti
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
 
Úřední hodiny 
Po, St 8:00–11:30, 12:30–14:30
Pá 8:00–11:30
             
Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
Bc. studium – prezenční forma, 
přijímací řízení a imatrikulace, 
stipendia
tel.:     +420 377 632 010
e-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA 
EKONOMICKÁ (FEK)
 
Adresa – Plzeň
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Adresa – Cheb 
Hradební 22, 350 11 Cheb
web – www.fek.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PLZEŇ
Adresa  – Univerzitní 22, 306 14 
 
Úřední hodiny
Po 13:00–14:30
Út, Čt 9:00–11:00
St 9:00–11:00, 13:00–14:30
 
Vladimíra JOHÁNKOVÁ (UK 410)
Bc. studium
Tel.: +420 377 633 019
e-mail: vjohanko@fek.zcu.cz
 
Kateřina HRÁCHOVÁ (UK 409)
Mgr. studium
Tel.: +420 377 633 010
e-mail: hrachova@fek.zcu.cz
  
Tomáš KASÍK (UK 408)
kombinované studium
Tel: +420 377 633 018
e-mail: tkasik@fek.zcu.cz

 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ CHEB

Adresa FEK ZČU v Plzni
Hradební 22, P.O. Box 118, 350 11 
Cheb
 
Úřední hodiny
Po–Pá 9:00–11:00
 
Romana KOČVAROVÁ (CD 326) 
prezenční a kombinované studium 
Tel: +420 377 633 513 
e-mail: kocvaro@ccv.zcu.cz

FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
(FEL)
Adresa – Univerzitní 26
web – www.fel.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
 Děkan
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Šárka NOVÁ
 
Proděkan pro vzdělávací činnost
Ing. Roman Pechánek, Ph.D

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 8:00– 11:30, 12:30– 15:00
 
Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU 203)
navazující Mgr. studium v prezenční 
formě, přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 012
e-mail: konig@fel.zcu.cz

Bc. Martin a NOVÁKOVÁ (EU 211)
Bc. a Mgr. studium, kombinovaná 
forma (Ing. + Bc.), přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 011
e-mail: novakmar@fel.zcu.cz
 
Monika ŽIVNÁ (EU 205)
Bc. studium prezenční forma, 
přijímací řízení 
Tel.: +420 377 634 010 
e-mail: zivna@fel.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)
 
Adresa – Sedláčkova 38
web – www.ff.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
  
Děkan
PhDr. David ŠANC, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Mgr. Lukáš LENK
 
Proděkanka pro studijní záležitosti 
PhDr. Mgr. Helena HOROVÁ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Čt 8:00– 11:00, 13:00– 15:00
 
Bc. Pavla LUDWIGOVÁ (SO 104)
Vedoucí studijního oddělení
Přijímací řízení, doktorské studijní 
obory
Bc. studijní obory:
Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy – britská a americká studia
Mezinárodní vztahy – teritoriální 
studia, Politologie, Sociologie 
 Mgr. studijní obory:
Areálová studia: bavorská studia, 

Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy, Politologie, Sociologie

Tel.: +420 377 635 010 
e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz
 
Ilona KOHOUTOVÁ (SO 102)
Bc. studijní obory: Archeologie, Cizí 
jazyky pro komerční praxi, Filozofie, 
Humanistika, Obecné dějiny, 
Sociální a kulturní 
antropologie
Mgr. studijní obory: Antropologie 
populační minulosti, Archeologie, 
Evropská kulturní studia, Moderní 
dějiny, Sociální a kulturní 
antropologie, Teorie a filozofie 
komunikace 

Tel.: +420 377 635 011 
e-mail: kohouto@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
(FPE)
 
Adresa – Veleslavínova 42
web – www.fpe.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Pavel MIČKE
 
Proděkan pro vzdělávání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 13:00– 15:00
Út, Pá 8:00– 11:00
St 8:00– 11:00, 13:00–15:00

Petra VOŠAHLÍKOVÁ (VC 323)
Vedoucí studijního oddělení
Bc. a Mgr. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 010
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
 
Milada KRÁKOROVÁ (VC 323)
Bc. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 014
e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla ZELENKOVÁ (VC 324)
Bc. a Mgr. studium, zahraniční 
studenti
Tel.: +420 377 636 013
e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ 
(FPR)
 
Adresa – sady Pětatřicátníků 14
web – www.fpr.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Mgr. Ing. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D.
 
Proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra SMRŽOVÁ, Ph.D.
 
Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St 9:00– 11:30, 13:00– 15:30
Út, Čt 9:00– 12:00
 

Vlaďka MÁŠKOVÁ (PC 220)
Právo, 1. ročník
Tel.: +420 377 637 684
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz
 
JUDr. Elena MRÁZOVÁ (PC 222)
Veřejná správa
Tel.: +420 377 637 685
e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz
 
FAKULTA STROJNÍ (FST)
 
Adresa – Univerzitní 22
web – www.fst.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Milan PINTE, Ph.D

Proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
  
Proděkan pro spolupráci s praxí
Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 7:30– 11:00, 12:30– 14:30
 
Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
Bc. a kombinované studium, 
přijímací řízení a imatrikulace
 Tel.: +420 377 638 010
e-mail: brandova@fst.zcu.cz
 
Jana SŮVOVÁ (UV 212)
Bc. a Mgr. studium, promoce
Tel.: +420 377 638 011
e-mail: suvova@fst.zcu.cz
 

FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(FZS)

Adresa
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
web – www.fzs.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
PhDr. Lukáš Štich
 
Tajemnice fakulty
Ing. Alena HEMROVÁ
 
Proděkanka pro pedagogickou 
činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 7:30– 11:00, 13:00– 14:00
St 7:30– 11:00, 13:00– 16:30
Pá 12:30– 15:00

Stanislava NOVÁ (HJ 106)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní 
asistence
Tel.: +420 377 633 710
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
 
Petr NOVÝ (HJ 106)
pro Katedru záchranářství, 
diagnostických oborů a veřejného 
zdravotnictví
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: petrnovy@fzs.zcu.cz
 
Jana LEGÍŇOVÁ (HJ 106)
pro Katedru rehabilitačních oborů
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz

Barbora KOREISOVÁ (HJ 105)
studijní referentka
Tel.: +420 377 633 720
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A 
UMĚNÍ LADISLAVA 
SUTNARA (FDULS)
 
Adresa – Univerzitní 28
web – www.fdu.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. ak. mal. Josef MIŠTERA
 
Tajemník fakulty
Ing. Stanislav KODÝTEK
 
Proděkan pro studijní a pedagogické 
záležitosti
Mgr. Jindřich LUKAVSKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St a Pá 8:00– 11:30, 13:00– 15:00

Eva HELLMAYEROVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 712
e-mail: evahell@fdu.zcu.cz
 
Mgr. Marcela KUBOVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 714
e-mail: mkubova@fdu.zcu.cz

Mgr. Martina JERIOVÁ (LS 114)
Tel.: +420 377 636 715
e-mail: majeriov@fdu.zcu.cz
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FAKULTA APLIKOVANÝCH 
VĚD (FAV)
 
Adresa – Technická 8
web – www.fav.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ 
 
Tajemník fakulty
Ing. Václav VAIS, Ph.D.
 
Proděkan pro koncepci studia a 
pedagogické záležitosti
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
 
Úřední hodiny 
Po, St 8:00–11:30, 12:30–14:30
Pá 8:00–11:30
             
Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
Bc. studium – prezenční forma, 
přijímací řízení a imatrikulace, 
stipendia
tel.:     +420 377 632 010
e-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA 
EKONOMICKÁ (FEK)
 
Adresa – Plzeň
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Adresa – Cheb 
Hradební 22, 350 11 Cheb
web – www.fek.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PLZEŇ
Adresa  – Univerzitní 22, 306 14 
 
Úřední hodiny
Po 13:00–14:30
Út, Čt 9:00–11:00
St 9:00–11:00, 13:00–14:30
 
Vladimíra JOHÁNKOVÁ (UK 410)
Bc. studium
Tel.: +420 377 633 019
e-mail: vjohanko@fek.zcu.cz
 
Kateřina HRÁCHOVÁ (UK 409)
Mgr. studium
Tel.: +420 377 633 010
e-mail: hrachova@fek.zcu.cz
  
Tomáš KASÍK (UK 408)
kombinované studium
Tel: +420 377 633 018
e-mail: tkasik@fek.zcu.cz

 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ CHEB

Adresa FEK ZČU v Plzni
Hradební 22, P.O. Box 118, 350 11 
Cheb
 
Úřední hodiny
Po–Pá 9:00–11:00
 
Romana KOČVAROVÁ (CD 326) 
prezenční a kombinované studium 
Tel: +420 377 633 513 
e-mail: kocvaro@ccv.zcu.cz

FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
(FEL)
Adresa – Univerzitní 26
web – www.fel.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
 Děkan
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Šárka NOVÁ
 
Proděkan pro vzdělávací činnost
Ing. Roman Pechánek, Ph.D

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 8:00– 11:30, 12:30– 15:00
 
Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU 203)
navazující Mgr. studium v prezenční 
formě, přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 012
e-mail: konig@fel.zcu.cz

Bc. Martin a NOVÁKOVÁ (EU 211)
Bc. a Mgr. studium, kombinovaná 
forma (Ing. + Bc.), přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 011
e-mail: novakmar@fel.zcu.cz
 
Monika ŽIVNÁ (EU 205)
Bc. studium prezenční forma, 
přijímací řízení 
Tel.: +420 377 634 010 
e-mail: zivna@fel.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)
 
Adresa – Sedláčkova 38
web – www.ff.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
  
Děkan
PhDr. David ŠANC, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Mgr. Lukáš LENK
 
Proděkanka pro studijní záležitosti 
PhDr. Mgr. Helena HOROVÁ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Čt 8:00– 11:00, 13:00– 15:00
 
Bc. Pavla LUDWIGOVÁ (SO 104)
Vedoucí studijního oddělení
Přijímací řízení, doktorské studijní 
obory
Bc. studijní obory:
Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy – britská a americká studia
Mezinárodní vztahy – teritoriální 
studia, Politologie, Sociologie 
 Mgr. studijní obory:
Areálová studia: bavorská studia, 

Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy, Politologie, Sociologie

Tel.: +420 377 635 010 
e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz
 
Ilona KOHOUTOVÁ (SO 102)
Bc. studijní obory: Archeologie, Cizí 
jazyky pro komerční praxi, Filozofie, 
Humanistika, Obecné dějiny, 
Sociální a kulturní 
antropologie
Mgr. studijní obory: Antropologie 
populační minulosti, Archeologie, 
Evropská kulturní studia, Moderní 
dějiny, Sociální a kulturní 
antropologie, Teorie a filozofie 
komunikace 

Tel.: +420 377 635 011 
e-mail: kohouto@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
(FPE)
 
Adresa – Veleslavínova 42
web – www.fpe.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Pavel MIČKE
 
Proděkan pro vzdělávání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 13:00– 15:00
Út, Pá 8:00– 11:00
St 8:00– 11:00, 13:00–15:00

Petra VOŠAHLÍKOVÁ (VC 323)
Vedoucí studijního oddělení
Bc. a Mgr. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 010
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
 
Milada KRÁKOROVÁ (VC 323)
Bc. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 014
e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla ZELENKOVÁ (VC 324)
Bc. a Mgr. studium, zahraniční 
studenti
Tel.: +420 377 636 013
e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ 
(FPR)
 
Adresa – sady Pětatřicátníků 14
web – www.fpr.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Mgr. Ing. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D.
 
Proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra SMRŽOVÁ, Ph.D.
 
Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St 9:00– 11:30, 13:00– 15:30
Út, Čt 9:00– 12:00
 

Vlaďka MÁŠKOVÁ (PC 220)
Právo, 1. ročník
Tel.: +420 377 637 684
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz
 
JUDr. Elena MRÁZOVÁ (PC 222)
Veřejná správa
Tel.: +420 377 637 685
e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz
 
FAKULTA STROJNÍ (FST)
 
Adresa – Univerzitní 22
web – www.fst.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Milan PINTE, Ph.D

Proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
  
Proděkan pro spolupráci s praxí
Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 7:30– 11:00, 12:30– 14:30
 
Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
Bc. a kombinované studium, 
přijímací řízení a imatrikulace
 Tel.: +420 377 638 010
e-mail: brandova@fst.zcu.cz
 
Jana SŮVOVÁ (UV 212)
Bc. a Mgr. studium, promoce
Tel.: +420 377 638 011
e-mail: suvova@fst.zcu.cz
 

FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(FZS)

Adresa
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
web – www.fzs.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
PhDr. Lukáš Štich
 
Tajemnice fakulty
Ing. Alena HEMROVÁ
 
Proděkanka pro pedagogickou 
činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 7:30– 11:00, 13:00– 14:00
St 7:30– 11:00, 13:00– 16:30
Pá 12:30– 15:00

Stanislava NOVÁ (HJ 106)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní 
asistence
Tel.: +420 377 633 710
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
 
Petr NOVÝ (HJ 106)
pro Katedru záchranářství, 
diagnostických oborů a veřejného 
zdravotnictví
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: petrnovy@fzs.zcu.cz
 
Jana LEGÍŇOVÁ (HJ 106)
pro Katedru rehabilitačních oborů
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz

Barbora KOREISOVÁ (HJ 105)
studijní referentka
Tel.: +420 377 633 720
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A 
UMĚNÍ LADISLAVA 
SUTNARA (FDULS)
 
Adresa – Univerzitní 28
web – www.fdu.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. ak. mal. Josef MIŠTERA
 
Tajemník fakulty
Ing. Stanislav KODÝTEK
 
Proděkan pro studijní a pedagogické 
záležitosti
Mgr. Jindřich LUKAVSKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St a Pá 8:00– 11:30, 13:00– 15:00

Eva HELLMAYEROVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 712
e-mail: evahell@fdu.zcu.cz
 
Mgr. Marcela KUBOVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 714
e-mail: mkubova@fdu.zcu.cz

Mgr. Martina JERIOVÁ (LS 114)
Tel.: +420 377 636 715
e-mail: majeriov@fdu.zcu.cz
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Fakulty se člení na katedry, 
eventuálně ústavy, s pravomocemi 
danými zákonem a statutem ZČU. 
Katedra či ústav je základní 
jednotkou pro pedagogickou
i vědeckou práci. Každá katedra 
zajišťuje výuku své odbornosti pro 
všechny fakulty univerzity. 
Nedílnou složkou její činnosti je 
vědecká práce.

FAV Fakulta aplikovaných věd

FEK Fakulta ekonomická

FEL Fakulta elektrotechnická

FF Fakulta filozofická

FPE Fakulta pedagogická

FPR Fakulta právnická

FST Fakulta strojní

FDULS Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara

FZS Fakulta zdravotnických 
studií

FAKULTA APLIKOVANÝCH 
VĚD (FAV)
 
Adresa – Technická 8
web – www.fav.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ 
 
Tajemník fakulty
Ing. Václav VAIS, Ph.D.
 
Proděkan pro koncepci studia a 
pedagogické záležitosti
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
 
Úřední hodiny 
Po, St 8:00–11:30, 12:30–14:30
Pá 8:00–11:30
             
Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
Bc. studium – prezenční forma, 
přijímací řízení a imatrikulace, 
stipendia
tel.:     +420 377 632 010
e-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA 
EKONOMICKÁ (FEK)
 
Adresa – Plzeň
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Adresa – Cheb 
Hradební 22, 350 11 Cheb
web – www.fek.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PLZEŇ
Adresa  – Univerzitní 22, 306 14 
 
Úřední hodiny
Po 13:00–14:30
Út, Čt 9:00–11:00
St 9:00–11:00, 13:00–14:30
 
Vladimíra JOHÁNKOVÁ (UK 410)
Bc. studium
Tel.: +420 377 633 019
e-mail: vjohanko@fek.zcu.cz
 
Kateřina HRÁCHOVÁ (UK 409)
Mgr. studium
Tel.: +420 377 633 010
e-mail: hrachova@fek.zcu.cz
  
Tomáš KASÍK (UK 408)
kombinované studium
Tel: +420 377 633 018
e-mail: tkasik@fek.zcu.cz

 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ CHEB

Adresa FEK ZČU v Plzni
Hradební 22, P.O. Box 118, 350 11 
Cheb
 
Úřední hodiny
Po–Pá 9:00–11:00
 
Romana KOČVAROVÁ (CD 326) 
prezenční a kombinované studium 
Tel: +420 377 633 513 
e-mail: kocvaro@ccv.zcu.cz

FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
(FEL)
Adresa – Univerzitní 26
web – www.fel.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
 Děkan
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Šárka NOVÁ
 
Proděkan pro vzdělávací činnost
Ing. Roman Pechánek, Ph.D

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 8:00– 11:30, 12:30– 15:00
 
Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU 203)
navazující Mgr. studium v prezenční 
formě, přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 012
e-mail: konig@fel.zcu.cz

Bc. Martin a NOVÁKOVÁ (EU 211)
Bc. a Mgr. studium, kombinovaná 
forma (Ing. + Bc.), přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 011
e-mail: novakmar@fel.zcu.cz
 
Monika ŽIVNÁ (EU 205)
Bc. studium prezenční forma, 
přijímací řízení 
Tel.: +420 377 634 010 
e-mail: zivna@fel.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)
 
Adresa – Sedláčkova 38
web – www.ff.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
  
Děkan
PhDr. David ŠANC, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Mgr. Lukáš LENK
 
Proděkanka pro studijní záležitosti 
PhDr. Mgr. Helena HOROVÁ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Čt 8:00– 11:00, 13:00– 15:00
 
Bc. Pavla LUDWIGOVÁ (SO 104)
Vedoucí studijního oddělení
Přijímací řízení, doktorské studijní 
obory
Bc. studijní obory:
Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy – britská a americká studia
Mezinárodní vztahy – teritoriální 
studia, Politologie, Sociologie 
 Mgr. studijní obory:
Areálová studia: bavorská studia, 

Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy, Politologie, Sociologie

Tel.: +420 377 635 010 
e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz
 
Ilona KOHOUTOVÁ (SO 102)
Bc. studijní obory: Archeologie, Cizí 
jazyky pro komerční praxi, Filozofie, 
Humanistika, Obecné dějiny, 
Sociální a kulturní 
antropologie
Mgr. studijní obory: Antropologie 
populační minulosti, Archeologie, 
Evropská kulturní studia, Moderní 
dějiny, Sociální a kulturní 
antropologie, Teorie a filozofie 
komunikace 

Tel.: +420 377 635 011 
e-mail: kohouto@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
(FPE)
 
Adresa – Veleslavínova 42
web – www.fpe.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Pavel MIČKE
 
Proděkan pro vzdělávání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 13:00– 15:00
Út, Pá 8:00– 11:00
St 8:00– 11:00, 13:00–15:00

Petra VOŠAHLÍKOVÁ (VC 323)
Vedoucí studijního oddělení
Bc. a Mgr. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 010
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
 
Milada KRÁKOROVÁ (VC 323)
Bc. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 014
e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla ZELENKOVÁ (VC 324)
Bc. a Mgr. studium, zahraniční 
studenti
Tel.: +420 377 636 013
e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ 
(FPR)
 
Adresa – sady Pětatřicátníků 14
web – www.fpr.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Mgr. Ing. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D.
 
Proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra SMRŽOVÁ, Ph.D.
 
Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St 9:00– 11:30, 13:00– 15:30
Út, Čt 9:00– 12:00
 

Vlaďka MÁŠKOVÁ (PC 220)
Právo, 1. ročník
Tel.: +420 377 637 684
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz
 
JUDr. Elena MRÁZOVÁ (PC 222)
Veřejná správa
Tel.: +420 377 637 685
e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz
 
FAKULTA STROJNÍ (FST)
 
Adresa – Univerzitní 22
web – www.fst.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Milan PINTE, Ph.D

Proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
  
Proděkan pro spolupráci s praxí
Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 7:30– 11:00, 12:30– 14:30
 
Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
Bc. a kombinované studium, 
přijímací řízení a imatrikulace
 Tel.: +420 377 638 010
e-mail: brandova@fst.zcu.cz
 
Jana SŮVOVÁ (UV 212)
Bc. a Mgr. studium, promoce
Tel.: +420 377 638 011
e-mail: suvova@fst.zcu.cz
 

FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(FZS)

Adresa
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
web – www.fzs.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
PhDr. Lukáš Štich
 
Tajemnice fakulty
Ing. Alena HEMROVÁ
 
Proděkanka pro pedagogickou 
činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 7:30– 11:00, 13:00– 14:00
St 7:30– 11:00, 13:00– 16:30
Pá 12:30– 15:00

Stanislava NOVÁ (HJ 106)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní 
asistence
Tel.: +420 377 633 710
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
 
Petr NOVÝ (HJ 106)
pro Katedru záchranářství, 
diagnostických oborů a veřejného 
zdravotnictví
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: petrnovy@fzs.zcu.cz
 
Jana LEGÍŇOVÁ (HJ 106)
pro Katedru rehabilitačních oborů
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz

Barbora KOREISOVÁ (HJ 105)
studijní referentka
Tel.: +420 377 633 720
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A 
UMĚNÍ LADISLAVA 
SUTNARA (FDULS)
 
Adresa – Univerzitní 28
web – www.fdu.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. ak. mal. Josef MIŠTERA
 
Tajemník fakulty
Ing. Stanislav KODÝTEK
 
Proděkan pro studijní a pedagogické 
záležitosti
Mgr. Jindřich LUKAVSKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St a Pá 8:00– 11:30, 13:00– 15:00

Eva HELLMAYEROVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 712
e-mail: evahell@fdu.zcu.cz
 
Mgr. Marcela KUBOVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 714
e-mail: mkubova@fdu.zcu.cz

Mgr. Martina JERIOVÁ (LS 114)
Tel.: +420 377 636 715
e-mail: majeriov@fdu.zcu.cz

REKTOR

Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Stojí v čele univerzity, jedná 
a rozhoduje ve věcech školy, 
jmenuje a odvolává prorektory, 
děkany fakult, ředitele 

vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ZČU.

PROREKTOŘI

Prorektoři jsou pověřeni řízením 
jednotlivých oblastí činnosti:
prorektorka pro studijní 

a pedagogickou činnost
RNDr. Blanka ŠEDIVÁ, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj
doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D.

prorektorka pro internacionalizaci
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

KVESTOR

Stará se o hospodaření a vnitřní 
správu školy a vystupuje jejím 
jménem v oblasti obchodní, 
finančně-právní a správní. Zajišťuje 
hospodaření s prostředky školy.
Mgr. Marta Kollerová

VĚDECKÁ RADA ZČU

Vědecká rada ZČU projednává 
dlouhodobý záměr ZČU, schvaluje 
studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti 
vědecké nebo umělecké rady 
fakulty, a vykonává působnost 
v řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada ZČU se skládá 
z významných představitelů oborů, 
v nichž ZČU uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Členy vědecké rady 
jmenuje rektor v souladu se 
zákonem, přičemž přihlíží 
k zastoupení oblastí, které tvoří 
zaměření ZČU.
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FAKULTA APLIKOVANÝCH 
VĚD (FAV)
 
Adresa – Technická 8
web – www.fav.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ 
 
Tajemník fakulty
Ing. Václav VAIS, Ph.D.
 
Proděkan pro koncepci studia a 
pedagogické záležitosti
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
 
Úřední hodiny 
Po, St 8:00–11:30, 12:30–14:30
Pá 8:00–11:30
             
Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
Bc. studium – prezenční forma, 
přijímací řízení a imatrikulace, 
stipendia
tel.:     +420 377 632 010
e-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA 
EKONOMICKÁ (FEK)
 
Adresa – Plzeň
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Adresa – Cheb 
Hradební 22, 350 11 Cheb
web – www.fek.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PLZEŇ
Adresa  – Univerzitní 22, 306 14 
 
Úřední hodiny
Po 13:00–14:30
Út, Čt 9:00–11:00
St 9:00–11:00, 13:00–14:30
 
Vladimíra JOHÁNKOVÁ (UK 410)
Bc. studium
Tel.: +420 377 633 019
e-mail: vjohanko@fek.zcu.cz
 
Kateřina HRÁCHOVÁ (UK 409)
Mgr. studium
Tel.: +420 377 633 010
e-mail: hrachova@fek.zcu.cz
  
Tomáš KASÍK (UK 408)
kombinované studium
Tel: +420 377 633 018
e-mail: tkasik@fek.zcu.cz

 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ CHEB

Adresa FEK ZČU v Plzni
Hradební 22, P.O. Box 118, 350 11 
Cheb
 
Úřední hodiny
Po–Pá 9:00–11:00
 
Romana KOČVAROVÁ (CD 326) 
prezenční a kombinované studium 
Tel: +420 377 633 513 
e-mail: kocvaro@ccv.zcu.cz

FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
(FEL)
Adresa – Univerzitní 26
web – www.fel.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
 Děkan
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Šárka NOVÁ
 
Proděkan pro vzdělávací činnost
Ing. Roman Pechánek, Ph.D

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 8:00– 11:30, 12:30– 15:00
 
Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU 203)
navazující Mgr. studium v prezenční 
formě, přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 012
e-mail: konig@fel.zcu.cz

Bc. Martin a NOVÁKOVÁ (EU 211)
Bc. a Mgr. studium, kombinovaná 
forma (Ing. + Bc.), přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 011
e-mail: novakmar@fel.zcu.cz
 
Monika ŽIVNÁ (EU 205)
Bc. studium prezenční forma, 
přijímací řízení 
Tel.: +420 377 634 010 
e-mail: zivna@fel.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)
 
Adresa – Sedláčkova 38
web – www.ff.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
  
Děkan
PhDr. David ŠANC, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Mgr. Lukáš LENK
 
Proděkanka pro studijní záležitosti 
PhDr. Mgr. Helena HOROVÁ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Čt 8:00– 11:00, 13:00– 15:00
 
Bc. Pavla LUDWIGOVÁ (SO 104)
Vedoucí studijního oddělení
Přijímací řízení, doktorské studijní 
obory
Bc. studijní obory:
Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy – britská a americká studia
Mezinárodní vztahy – teritoriální 
studia, Politologie, Sociologie 
 Mgr. studijní obory:
Areálová studia: bavorská studia, 

Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy, Politologie, Sociologie

Tel.: +420 377 635 010 
e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz
 
Ilona KOHOUTOVÁ (SO 102)
Bc. studijní obory: Archeologie, Cizí 
jazyky pro komerční praxi, Filozofie, 
Humanistika, Obecné dějiny, 
Sociální a kulturní 
antropologie
Mgr. studijní obory: Antropologie 
populační minulosti, Archeologie, 
Evropská kulturní studia, Moderní 
dějiny, Sociální a kulturní 
antropologie, Teorie a filozofie 
komunikace 

Tel.: +420 377 635 011 
e-mail: kohouto@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
(FPE)
 
Adresa – Veleslavínova 42
web – www.fpe.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Pavel MIČKE
 
Proděkan pro vzdělávání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 13:00– 15:00
Út, Pá 8:00– 11:00
St 8:00– 11:00, 13:00–15:00

Petra VOŠAHLÍKOVÁ (VC 323)
Vedoucí studijního oddělení
Bc. a Mgr. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 010
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
 
Milada KRÁKOROVÁ (VC 323)
Bc. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 014
e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla ZELENKOVÁ (VC 324)
Bc. a Mgr. studium, zahraniční 
studenti
Tel.: +420 377 636 013
e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ 
(FPR)
 
Adresa – sady Pětatřicátníků 14
web – www.fpr.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Mgr. Ing. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D.
 
Proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra SMRŽOVÁ, Ph.D.
 
Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St 9:00– 11:30, 13:00– 15:30
Út, Čt 9:00– 12:00
 

Vlaďka MÁŠKOVÁ (PC 220)
Právo, 1. ročník
Tel.: +420 377 637 684
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz
 
JUDr. Elena MRÁZOVÁ (PC 222)
Veřejná správa
Tel.: +420 377 637 685
e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz
 
FAKULTA STROJNÍ (FST)
 
Adresa – Univerzitní 22
web – www.fst.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Milan PINTE, Ph.D

Proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
  
Proděkan pro spolupráci s praxí
Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 7:30– 11:00, 12:30– 14:30
 
Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
Bc. a kombinované studium, 
přijímací řízení a imatrikulace
 Tel.: +420 377 638 010
e-mail: brandova@fst.zcu.cz
 
Jana SŮVOVÁ (UV 212)
Bc. a Mgr. studium, promoce
Tel.: +420 377 638 011
e-mail: suvova@fst.zcu.cz
 

FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(FZS)

Adresa
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
web – www.fzs.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
PhDr. Lukáš Štich
 
Tajemnice fakulty
Ing. Alena HEMROVÁ
 
Proděkanka pro pedagogickou 
činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 7:30– 11:00, 13:00– 14:00
St 7:30– 11:00, 13:00– 16:30
Pá 12:30– 15:00

Stanislava NOVÁ (HJ 106)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní 
asistence
Tel.: +420 377 633 710
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
 
Petr NOVÝ (HJ 106)
pro Katedru záchranářství, 
diagnostických oborů a veřejného 
zdravotnictví
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: petrnovy@fzs.zcu.cz
 
Jana LEGÍŇOVÁ (HJ 106)
pro Katedru rehabilitačních oborů
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz

Barbora KOREISOVÁ (HJ 105)
studijní referentka
Tel.: +420 377 633 720
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A 
UMĚNÍ LADISLAVA 
SUTNARA (FDULS)
 
Adresa – Univerzitní 28
web – www.fdu.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. ak. mal. Josef MIŠTERA
 
Tajemník fakulty
Ing. Stanislav KODÝTEK
 
Proděkan pro studijní a pedagogické 
záležitosti
Mgr. Jindřich LUKAVSKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St a Pá 8:00– 11:30, 13:00– 15:00

Eva HELLMAYEROVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 712
e-mail: evahell@fdu.zcu.cz
 
Mgr. Marcela KUBOVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 714
e-mail: mkubova@fdu.zcu.cz

Mgr. Martina JERIOVÁ (LS 114)
Tel.: +420 377 636 715
e-mail: majeriov@fdu.zcu.cz

ZČU v Plzni zřizuje ústavy jako součásti určené pro výkon výzkumné, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

NOVÉ TECHNOLOGIE – VÝZKUMNÉ CENTRUM (NTC)

VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY

NTC je samostatný a samofinancovaný vysokoškolský ústav Západočeské 
univerzity v Plzni, který se již od roku 2000 věnuje výzkumu, 
vývoji a inovacím pro průmyslové aplikace.

Adresa – Teslova 5b, 9, 9b, 11
web – www.ntc.zcu.cz

ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (UJP)

Ústav jazykové přípravy je 
univerzitním pracovištěm 
zajišťujícím jazykovou výuku 
studentů ZČU. Spolupracujeme 
s profesními organizacemi v Evropě 
a začleňujeme se do komunikace 
o budoucnosti jazykového 
vzdělávání v Evropě a standardizaci 
jazykových zkoušek. Zapojujeme 
se do projektů zaměřených na 
zkvalitňování jazykového 
vzdělávání. Ústav jazykové přípravy 
rozvíjí činnost v mezinárodních 
projektech (např. ELTACS, PELLIC, 
DeafPort).
UJP poskytuje výuku těchto jazyků: 
angličtina, němčina, francouzština, 
španělština, italština, ruština, 
čeština pro cizince a latina. Studenti 
ZČU mohou studovat obecné 
jazyky nebo jazyky zaměřené na 
profesní a odbornou komunikaci. 

Obvykle se jedná o povinně-
volitelné nebo volitelné předměty.
V souladu s Dlouhodobým 
záměrem ZČU usiluje UJP
o zvýšení jazykových kompetencí 
absolventů, aby se zvýšila jejich 
konkurenceschopnost na 
evropském pracovním trhu.
Navštivte kulturně jazyková centra 
US Point a Ruské centrum, kde se 
konají rozličné vzdělávací, kulturní 
i společenské akce. Bližší 
informace naleznete na webu.
Pokud všechny své řečové plány 
nestihnete realizovat během 
semestru, nezoufejte, máme pro 
vás Mezinárodní letní jazykovou 
školu. Během 3 týdnů v červenci 
se nejen pěkně rozpovídáte, 
ale užijete si plno zábavy díky 
doprovodnému programu. Bližší 
informace naleznete na webu. 

Ředitel
Mgr. Petr KAVALÍŘ, Ph.D., MBA.

Ředitelka
Mgr. Jana ČEPIČKOVÁ, M.A. (UU 
304a)

Úřední hodiny – sekretariát
Po– Pá 9:00– 11:00, 13:00–15:00

Jitka BUŠKOVÁ (UU 304)
Tel.: +420 377 635 201
e-mail: buskova@ujp.zcu.cz

DALŠÍ PRACOVIŠTĚ ZČU (VÝBĚR)
CIV – Centrum informatizace a 
výpočetní techniky 

REKTOR

Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Stojí v čele univerzity, jedná 
a rozhoduje ve věcech školy, 
jmenuje a odvolává prorektory, 
děkany fakult, ředitele 

vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ZČU.

PROREKTOŘI

Prorektoři jsou pověřeni řízením 
jednotlivých oblastí činnosti:
prorektorka pro studijní 

a pedagogickou činnost
RNDr. Blanka ŠEDIVÁ, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj
doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D.

prorektorka pro internacionalizaci
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

KVESTOR

Stará se o hospodaření a vnitřní 
správu školy a vystupuje jejím 
jménem v oblasti obchodní, 
finančně-právní a správní. Zajišťuje 
hospodaření s prostředky školy.
Mgr. Marta Kollerová

VĚDECKÁ RADA ZČU

Vědecká rada ZČU projednává 
dlouhodobý záměr ZČU, schvaluje 
studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti 
vědecké nebo umělecké rady 
fakulty, a vykonává působnost 
v řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada ZČU se skládá 
z významných představitelů oborů, 
v nichž ZČU uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Členy vědecké rady 
jmenuje rektor v souladu se 
zákonem, přičemž přihlíží 
k zastoupení oblastí, které tvoří 
zaměření ZČU.

CVM – Centrum výměny
mládeže – Tandem
IPC – Informační a poradenské 
centrum
IO – International Office 
KC – Kariérní centrum 
CŽV – Odbor celoživotního 
vzdělávání 
PC – Projektové centrum 
SKM – Správa kolejí a menz 
UK – Univerzitní knihovna 
VV – Vnější vztahy 
PR-V VYZ – Odbor Výzkum a vývoj 
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FAKULTA APLIKOVANÝCH 
VĚD (FAV)
 
Adresa – Technická 8
web – www.fav.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ 
 
Tajemník fakulty
Ing. Václav VAIS, Ph.D.
 
Proděkan pro koncepci studia a 
pedagogické záležitosti
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
 
Úřední hodiny 
Po, St 8:00–11:30, 12:30–14:30
Pá 8:00–11:30
             
Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
Bc. studium – prezenční forma, 
přijímací řízení a imatrikulace, 
stipendia
tel.:     +420 377 632 010
e-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA 
EKONOMICKÁ (FEK)
 
Adresa – Plzeň
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Adresa – Cheb 
Hradební 22, 350 11 Cheb
web – www.fek.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PLZEŇ
Adresa  – Univerzitní 22, 306 14 
 
Úřední hodiny
Po 13:00–14:30
Út, Čt 9:00–11:00
St 9:00–11:00, 13:00–14:30
 
Vladimíra JOHÁNKOVÁ (UK 410)
Bc. studium
Tel.: +420 377 633 019
e-mail: vjohanko@fek.zcu.cz
 
Kateřina HRÁCHOVÁ (UK 409)
Mgr. studium
Tel.: +420 377 633 010
e-mail: hrachova@fek.zcu.cz
  
Tomáš KASÍK (UK 408)
kombinované studium
Tel: +420 377 633 018
e-mail: tkasik@fek.zcu.cz

 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ CHEB

Adresa FEK ZČU v Plzni
Hradební 22, P.O. Box 118, 350 11 
Cheb
 
Úřední hodiny
Po–Pá 9:00–11:00
 
Romana KOČVAROVÁ (CD 326) 
prezenční a kombinované studium 
Tel: +420 377 633 513 
e-mail: kocvaro@ccv.zcu.cz

FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
(FEL)
Adresa – Univerzitní 26
web – www.fel.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
 Děkan
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Šárka NOVÁ
 
Proděkan pro vzdělávací činnost
Ing. Roman Pechánek, Ph.D

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 8:00– 11:30, 12:30– 15:00
 
Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU 203)
navazující Mgr. studium v prezenční 
formě, přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 012
e-mail: konig@fel.zcu.cz

Bc. Martin a NOVÁKOVÁ (EU 211)
Bc. a Mgr. studium, kombinovaná 
forma (Ing. + Bc.), přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 011
e-mail: novakmar@fel.zcu.cz
 
Monika ŽIVNÁ (EU 205)
Bc. studium prezenční forma, 
přijímací řízení 
Tel.: +420 377 634 010 
e-mail: zivna@fel.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)
 
Adresa – Sedláčkova 38
web – www.ff.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
  
Děkan
PhDr. David ŠANC, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Mgr. Lukáš LENK
 
Proděkanka pro studijní záležitosti 
PhDr. Mgr. Helena HOROVÁ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Čt 8:00– 11:00, 13:00– 15:00
 
Bc. Pavla LUDWIGOVÁ (SO 104)
Vedoucí studijního oddělení
Přijímací řízení, doktorské studijní 
obory
Bc. studijní obory:
Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy – britská a americká studia
Mezinárodní vztahy – teritoriální 
studia, Politologie, Sociologie 
 Mgr. studijní obory:
Areálová studia: bavorská studia, 

Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy, Politologie, Sociologie

Tel.: +420 377 635 010 
e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz
 
Ilona KOHOUTOVÁ (SO 102)
Bc. studijní obory: Archeologie, Cizí 
jazyky pro komerční praxi, Filozofie, 
Humanistika, Obecné dějiny, 
Sociální a kulturní 
antropologie
Mgr. studijní obory: Antropologie 
populační minulosti, Archeologie, 
Evropská kulturní studia, Moderní 
dějiny, Sociální a kulturní 
antropologie, Teorie a filozofie 
komunikace 

Tel.: +420 377 635 011 
e-mail: kohouto@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
(FPE)
 
Adresa – Veleslavínova 42
web – www.fpe.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Pavel MIČKE
 
Proděkan pro vzdělávání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 13:00– 15:00
Út, Pá 8:00– 11:00
St 8:00– 11:00, 13:00–15:00

Petra VOŠAHLÍKOVÁ (VC 323)
Vedoucí studijního oddělení
Bc. a Mgr. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 010
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
 
Milada KRÁKOROVÁ (VC 323)
Bc. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 014
e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla ZELENKOVÁ (VC 324)
Bc. a Mgr. studium, zahraniční 
studenti
Tel.: +420 377 636 013
e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ 
(FPR)
 
Adresa – sady Pětatřicátníků 14
web – www.fpr.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Mgr. Ing. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D.
 
Proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra SMRŽOVÁ, Ph.D.
 
Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St 9:00– 11:30, 13:00– 15:30
Út, Čt 9:00– 12:00
 

Vlaďka MÁŠKOVÁ (PC 220)
Právo, 1. ročník
Tel.: +420 377 637 684
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz
 
JUDr. Elena MRÁZOVÁ (PC 222)
Veřejná správa
Tel.: +420 377 637 685
e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz
 
FAKULTA STROJNÍ (FST)
 
Adresa – Univerzitní 22
web – www.fst.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Milan PINTE, Ph.D

Proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
  
Proděkan pro spolupráci s praxí
Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 7:30– 11:00, 12:30– 14:30
 
Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
Bc. a kombinované studium, 
přijímací řízení a imatrikulace
 Tel.: +420 377 638 010
e-mail: brandova@fst.zcu.cz
 
Jana SŮVOVÁ (UV 212)
Bc. a Mgr. studium, promoce
Tel.: +420 377 638 011
e-mail: suvova@fst.zcu.cz
 

FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(FZS)

Adresa
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
web – www.fzs.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
PhDr. Lukáš Štich
 
Tajemnice fakulty
Ing. Alena HEMROVÁ
 
Proděkanka pro pedagogickou 
činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 7:30– 11:00, 13:00– 14:00
St 7:30– 11:00, 13:00– 16:30
Pá 12:30– 15:00

Stanislava NOVÁ (HJ 106)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní 
asistence
Tel.: +420 377 633 710
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
 
Petr NOVÝ (HJ 106)
pro Katedru záchranářství, 
diagnostických oborů a veřejného 
zdravotnictví
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: petrnovy@fzs.zcu.cz
 
Jana LEGÍŇOVÁ (HJ 106)
pro Katedru rehabilitačních oborů
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz

Barbora KOREISOVÁ (HJ 105)
studijní referentka
Tel.: +420 377 633 720
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A 
UMĚNÍ LADISLAVA 
SUTNARA (FDULS)
 
Adresa – Univerzitní 28
web – www.fdu.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. ak. mal. Josef MIŠTERA
 
Tajemník fakulty
Ing. Stanislav KODÝTEK
 
Proděkan pro studijní a pedagogické 
záležitosti
Mgr. Jindřich LUKAVSKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St a Pá 8:00– 11:30, 13:00– 15:00

Eva HELLMAYEROVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 712
e-mail: evahell@fdu.zcu.cz
 
Mgr. Marcela KUBOVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 714
e-mail: mkubova@fdu.zcu.cz

Mgr. Martina JERIOVÁ (LS 114)
Tel.: +420 377 636 715
e-mail: majeriov@fdu.zcu.cz

ZČU v Plzni zřizuje ústavy jako součásti určené pro výkon výzkumné, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

NOVÉ TECHNOLOGIE – VÝZKUMNÉ CENTRUM (NTC)
NTC je samostatný a samofinancovaný vysokoškolský ústav Západočeské 
univerzity v Plzni, který se již od roku 2000 věnuje výzkumu, 
vývoji a inovacím pro průmyslové aplikace.

Adresa – Teslova 5b, 9, 9b, 11
web – www.ntc.zcu.cz

ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (UJP)

Ústav jazykové přípravy je 
univerzitním pracovištěm 
zajišťujícím jazykovou výuku 
studentů ZČU. Spolupracujeme 
s profesními organizacemi v Evropě 
a začleňujeme se do komunikace 
o budoucnosti jazykového 
vzdělávání v Evropě a standardizaci 
jazykových zkoušek. Zapojujeme 
se do projektů zaměřených na 
zkvalitňování jazykového 
vzdělávání. Ústav jazykové přípravy 
rozvíjí činnost v mezinárodních 
projektech (např. ELTACS, PELLIC, 
DeafPort).
UJP poskytuje výuku těchto jazyků: 
angličtina, němčina, francouzština, 
španělština, italština, ruština, 
čeština pro cizince a latina. Studenti 
ZČU mohou studovat obecné 
jazyky nebo jazyky zaměřené na 
profesní a odbornou komunikaci. 

Obvykle se jedná o povinně-
volitelné nebo volitelné předměty.
V souladu s Dlouhodobým 
záměrem ZČU usiluje UJP
o zvýšení jazykových kompetencí 
absolventů, aby se zvýšila jejich 
konkurenceschopnost na 
evropském pracovním trhu.
Navštivte kulturně jazyková centra 
US Point a Ruské centrum, kde se 
konají rozličné vzdělávací, kulturní 
i společenské akce. Bližší 
informace naleznete na webu.
Pokud všechny své řečové plány 
nestihnete realizovat během 
semestru, nezoufejte, máme pro 
vás Mezinárodní letní jazykovou 
školu. Během 3 týdnů v červenci 
se nejen pěkně rozpovídáte, 
ale užijete si plno zábavy díky 
doprovodnému programu. Bližší 
informace naleznete na webu. 

Ředitelka
Mgr. Jana ČEPIČKOVÁ, M.A. (UU 
304a)

Úřední hodiny – sekretariát
Po– Pá 9:00– 11:00, 13:00–15:00

Jitka BUŠKOVÁ (UU 304)
Tel.: +420 377 635 201
e-mail: buskova@ujp.zcu.cz

DALŠÍ PRACOVIŠTĚ ZČU (VÝBĚR)
CIV – Centrum informatizace a 
výpočetní techniky 

Artcamp
pořádá FDULS

Mezinárodní letní jazyková 
škola
pořádá Ústav jazykové přípravy

Rok jedna ZČU
Nenech si ujít festival Rok jedna 
ZČU, který — jak název napovídá — 
cílí pravě na Tebe. Akce je to 
dvoudenní (22. – 23.9.) a odehraje 
se jak v hlavním kampusu na 
Borech, tak v centru města. Sport, 
grilovačka, pivo, seznamovačka, 
soutěže, hudba, prohlídky 
univerzitních budov. V hlavním 
kampusu dokonce vznikne 
i stanové městečko! Vše podrobně 
na FB @rokjednazcu a IG 
@rokjedna_zcu. Takže pokud jsi 

AKADEMICKÉ SENÁTY

Akademický senát ZČU
AS ZČU je zastupitelský orgán 
akademické obce ZČU, schvaluje 
její statut a další právní normy dané 
zákonem a také například rozpočet 
ZČU. Volí tajným hlasováním 
kandidáta na rektora, přijatý návrh 
na jmenování rektora předává 
předseda senátu podle zákona 
o vysokých školách neprodleně 
prostřednictvím ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy prezidentu 

republiky. Senát má 55 členů, 
z nichž třetinu tvoří studenti. 
Funkční období je tříleté.
www.senat.zcu.cz

Akademické senáty fakult
Obdobně jako AS ZČU fungují 
i akademické senáty fakult. Na 
rozdíl od AS ZČU je jejich hlavní 
činností schvalování rozpočtu 
fakulty, volba děkana, schvalování 
vnitřních předpisů fakulty 
a vyjadřování se k činnosti fakulty. 
Každá fakulta má svůj akademický 
senát a volební období, počet 
členů i poměr studentů 
a akademických pracovníků je 
různý na každé fakultě.

Studentská komora 
Akademického senátu
Studentská komora Akademického 
senátu ZČU (dále jen SK AS ZČU) 
jsou členové AS ZČU, kteří mají v 
AS ZČU třetinové zastoupení (20 
z 59). Studenti z SK AS ZČU jsou 
jedinými volenými zástupci 

studentů na ZČU a jako jediní tak 
můžou mluvit za všechny studenty. 
Na SK AS ZČU se tedy jako na 
vrcholný orgán reprezentace 
studentů ZČU obrací všichni činitelé 
ZČU jako je rektor, kvestor, ředitel 
SKM atd. SK AS ZČU má také své 
zástupce v různých grémiích jako je 
například Kolegium rektora, komise 
AS ZČU, Rada vysokých škol a její 
Studentská komora 
či předsednictvo AS ZČU a další.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ZČU
Disciplinární komise ZČU 
projednává disciplinární přestupky 
studentů ZČU, pokud nejsou 
zapsáni na žádné z jejích fakult. 
Její postavení, počet členů a jejich 
funkční období upravuje 
Disciplinární řád pro studenty ZČU. 
Disciplinární komise jednotlivých 
fakult projednávají disciplinární 
přestupky studentů zapsaných
na příslušných fakultách.

v Plzni nový a nevíš kudy kam, 
určitě na Rok jedna přijď a Plzeň 
budeš brzy znát jako své boty. 
Navíc mazáků na místě bude taky 
dost a jistě rádi poradí, kam zajít 
třeba na nejlepší Bún bò Nam Bô!

AKCE NA ZČU

REKTOR

Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Stojí v čele univerzity, jedná 
a rozhoduje ve věcech školy, 
jmenuje a odvolává prorektory, 
děkany fakult, ředitele 

vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ZČU.

PROREKTOŘI

Prorektoři jsou pověřeni řízením 
jednotlivých oblastí činnosti:
prorektorka pro studijní 

a pedagogickou činnost
RNDr. Blanka ŠEDIVÁ, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj
doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D.

prorektorka pro internacionalizaci
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

KVESTOR

Stará se o hospodaření a vnitřní 
správu školy a vystupuje jejím 
jménem v oblasti obchodní, 
finančně-právní a správní. Zajišťuje 
hospodaření s prostředky školy.
Mgr. Marta Kollerová

VĚDECKÁ RADA ZČU

Vědecká rada ZČU projednává 
dlouhodobý záměr ZČU, schvaluje 
studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti 
vědecké nebo umělecké rady 
fakulty, a vykonává působnost 
v řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada ZČU se skládá 
z významných představitelů oborů, 
v nichž ZČU uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Členy vědecké rady 
jmenuje rektor v souladu se 
zákonem, přičemž přihlíží 
k zastoupení oblastí, které tvoří 
zaměření ZČU.

CVM – Centrum výměny
mládeže – Tandem
IPC – Informační a poradenské 
centrum
IO – International Office 
KC – Kariérní centrum 
CŽV – Odbor celoživotního 
vzdělávání 
PC – Projektové centrum 
SKM – Správa kolejí a menz 
UK – Univerzitní knihovna 
VV – Vnější vztahy 
PR-V VYZ – Odbor Výzkum a vývoj 
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FAKULTA APLIKOVANÝCH 
VĚD (FAV)
 
Adresa – Technická 8
web – www.fav.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
Doc. Dr. Ing. Vlasta RADOVÁ 
 
Tajemník fakulty
Ing. Václav VAIS, Ph.D.
 
Proděkan pro koncepci studia a 
pedagogické záležitosti
Doc. Ing. Miloš ŽELEZNÝ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
 
Úřední hodiny 
Po, St 8:00–11:30, 12:30–14:30
Pá 8:00–11:30
             
Petra SUTNEROVÁ (UC 157)
Bc. studium – prezenční forma, 
přijímací řízení a imatrikulace, 
stipendia
tel.:     +420 377 632 010
e-mail: sutnerov@fav.zcu.cz

FAKULTA 
EKONOMICKÁ (FEK)
 
Adresa – Plzeň
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Adresa – Cheb 
Hradební 22, 350 11 Cheb
web – www.fek.zcu.cz 
 
VEDENÍ FAKULTY
 
Děkanka
doc. Ing. Michaela Krechovská, 
Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.
 
Proděkan pro studijní záležitosti 
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ PLZEŇ
Adresa  – Univerzitní 22, 306 14 
 
Úřední hodiny
Po 13:00–14:30
Út, Čt 9:00–11:00
St 9:00–11:00, 13:00–14:30
 
Vladimíra JOHÁNKOVÁ (UK 410)
Bc. studium
Tel.: +420 377 633 019
e-mail: vjohanko@fek.zcu.cz
 
Kateřina HRÁCHOVÁ (UK 409)
Mgr. studium
Tel.: +420 377 633 010
e-mail: hrachova@fek.zcu.cz
  
Tomáš KASÍK (UK 408)
kombinované studium
Tel: +420 377 633 018
e-mail: tkasik@fek.zcu.cz

 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ CHEB

Adresa FEK ZČU v Plzni
Hradební 22, P.O. Box 118, 350 11 
Cheb
 
Úřední hodiny
Po–Pá 9:00–11:00
 
Romana KOČVAROVÁ (CD 326) 
prezenční a kombinované studium 
Tel: +420 377 633 513 
e-mail: kocvaro@ccv.zcu.cz

FAKULTA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
(FEL)
Adresa – Univerzitní 26
web – www.fel.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
 Děkan
prof. Ing. Zdeněk PEROUTKA, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Ing. Šárka NOVÁ
 
Proděkan pro vzdělávací činnost
Ing. Roman Pechánek, Ph.D

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 8:00– 11:30, 12:30– 15:00
 
Soňa KÖNIGSMARKOVÁ (EU 203)
navazující Mgr. studium v prezenční 
formě, přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 012
e-mail: konig@fel.zcu.cz

Bc. Martin a NOVÁKOVÁ (EU 211)
Bc. a Mgr. studium, kombinovaná 
forma (Ing. + Bc.), přijímací řízení
Tel.: +420 377 634 011
e-mail: novakmar@fel.zcu.cz
 
Monika ŽIVNÁ (EU 205)
Bc. studium prezenční forma, 
přijímací řízení 
Tel.: +420 377 634 010 
e-mail: zivna@fel.zcu.cz

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)
 
Adresa – Sedláčkova 38
web – www.ff.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY
  
Děkan
PhDr. David ŠANC, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Mgr. Lukáš LENK
 
Proděkanka pro studijní záležitosti 
PhDr. Mgr. Helena HOROVÁ, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Čt 8:00– 11:00, 13:00– 15:00
 
Bc. Pavla LUDWIGOVÁ (SO 104)
Vedoucí studijního oddělení
Přijímací řízení, doktorské studijní 
obory
Bc. studijní obory:
Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy – britská a americká studia
Mezinárodní vztahy – teritoriální 
studia, Politologie, Sociologie 
 Mgr. studijní obory:
Areálová studia: bavorská studia, 

Blízkovýchodní studia, Mezinárodní 
vztahy, Politologie, Sociologie

Tel.: +420 377 635 010 
e-mail: ludwigo@ff.zcu.cz
 
Ilona KOHOUTOVÁ (SO 102)
Bc. studijní obory: Archeologie, Cizí 
jazyky pro komerční praxi, Filozofie, 
Humanistika, Obecné dějiny, 
Sociální a kulturní 
antropologie
Mgr. studijní obory: Antropologie 
populační minulosti, Archeologie, 
Evropská kulturní studia, Moderní 
dějiny, Sociální a kulturní 
antropologie, Teorie a filozofie 
komunikace 

Tel.: +420 377 635 011 
e-mail: kohouto@ff.zcu.cz

FAKULTA PEDAGOGICKÁ 
(FPE)
 
Adresa – Veleslavínova 42
web – www.fpe.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. RNDR. Pavel MENTLÍK, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Pavel MIČKE
 
Proděkan pro vzdělávání
Mgr. Jan KROTKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 13:00– 15:00
Út, Pá 8:00– 11:00
St 8:00– 11:00, 13:00–15:00

Petra VOŠAHLÍKOVÁ (VC 323)
Vedoucí studijního oddělení
Bc. a Mgr. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 010
e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz
 
Milada KRÁKOROVÁ (VC 323)
Bc. studium, přijímací řízení, 
doktorandi
Tel.: +420 377 636 014
e-mail: mkrakor@fpe.zcu.cz

Pavla ZELENKOVÁ (VC 324)
Bc. a Mgr. studium, zahraniční 
studenti
Tel.: +420 377 636 013
e-mail: pzelenko@fpe.zcu.cz
 
FAKULTA PRÁVNICKÁ 
(FPR)
 
Adresa – sady Pětatřicátníků 14
web – www.fpr.zcu.cz

VEDENÍ FAKULTY

Děkan
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
 
Tajemnice fakulty
Mgr. Ing. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D.
 
Proděkanka pro studijní záležitosti
JUDr. Petra SMRŽOVÁ, Ph.D.
 
Proděkan pro strategii a rozvoj
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St 9:00– 11:30, 13:00– 15:30
Út, Čt 9:00– 12:00
 

Vlaďka MÁŠKOVÁ (PC 220)
Právo, 1. ročník
Tel.: +420 377 637 684
e-mail: maskovap@fpr.zcu.cz
 
JUDr. Elena MRÁZOVÁ (PC 222)
Veřejná správa
Tel.: +420 377 637 685
e-mail: mrazovaf@fpr.zcu.cz
 
FAKULTA STROJNÍ (FST)
 
Adresa – Univerzitní 22
web – www.fst.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.
 
Tajemník fakulty
Ing. Milan PINTE, Ph.D

Proděkan pro vzdělávací činnost
doc. Ing. Jiří STANĚK, CSc.
  
Proděkan pro spolupráci s praxí
Ing. Jan ZDEBOR, CSc.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St, Pá 7:30– 11:00, 12:30– 14:30
 
Mgr. Kateřina BRANDOVÁ (UV 211)
Bc. a kombinované studium, 
přijímací řízení a imatrikulace
 Tel.: +420 377 638 010
e-mail: brandova@fst.zcu.cz
 
Jana SŮVOVÁ (UV 212)
Bc. a Mgr. studium, promoce
Tel.: +420 377 638 011
e-mail: suvova@fst.zcu.cz
 

FAKULTA 
ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ 
(FZS)

Adresa
Husova 664/11, 301 00 Plzeň
web – www.fzs.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
PhDr. Lukáš Štich
 
Tajemnice fakulty
Ing. Alena HEMROVÁ
 
Proděkanka pro pedagogickou 
činnost
MUDr. Lada Pavlíková, Ph.D.
 
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po 7:30– 11:00, 13:00– 14:00
St 7:30– 11:00, 13:00– 16:30
Pá 12:30– 15:00

Stanislava NOVÁ (HJ 106)
pro Katedru ošetřovatelství a porodní 
asistence
Tel.: +420 377 633 710
e-mail: stnova@fzs.zcu.cz
 
Petr NOVÝ (HJ 106)
pro Katedru záchranářství, 
diagnostických oborů a veřejného 
zdravotnictví
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: petrnovy@fzs.zcu.cz
 
Jana LEGÍŇOVÁ (HJ 106)
pro Katedru rehabilitačních oborů
Tel.: +420 377 633 716
e-mail: leginova@fzs.zcu.cz

Barbora KOREISOVÁ (HJ 105)
studijní referentka
Tel.: +420 377 633 720
e-mail: koreisov@fzs.zcu.cz

FAKULTA DESIGNU A 
UMĚNÍ LADISLAVA 
SUTNARA (FDULS)
 
Adresa – Univerzitní 28
web – www.fdu.zcu.cz
 
VEDENÍ FAKULTY

Děkan
doc. ak. mal. Josef MIŠTERA
 
Tajemník fakulty
Ing. Stanislav KODÝTEK
 
Proděkan pro studijní a pedagogické 
záležitosti
Mgr. Jindřich LUKAVSKÝ, Ph.D.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Úřední hodiny
Po, St a Pá 8:00– 11:30, 13:00– 15:00

Eva HELLMAYEROVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 712
e-mail: evahell@fdu.zcu.cz
 
Mgr. Marcela KUBOVÁ (LS 113)
Tel.: +420 377 636 714
e-mail: mkubova@fdu.zcu.cz

Mgr. Martina JERIOVÁ (LS 114)
Tel.: +420 377 636 715
e-mail: majeriov@fdu.zcu.cz

AKADEMICKÉ SENÁTY

Akademický senát ZČU
AS ZČU je zastupitelský orgán 
akademické obce ZČU, schvaluje 
její statut a další právní normy dané 
zákonem a také například rozpočet 
ZČU. Volí tajným hlasováním 
kandidáta na rektora, přijatý návrh 
na jmenování rektora předává 
předseda senátu podle zákona 
o vysokých školách neprodleně 
prostřednictvím ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy prezidentu 

republiky. Senát má 55 členů, 
z nichž třetinu tvoří studenti. 
Funkční období je tříleté.
www.senat.zcu.cz

Akademické senáty fakult
Obdobně jako AS ZČU fungují 
i akademické senáty fakult. Na 
rozdíl od AS ZČU je jejich hlavní 
činností schvalování rozpočtu 
fakulty, volba děkana, schvalování 
vnitřních předpisů fakulty 
a vyjadřování se k činnosti fakulty. 
Každá fakulta má svůj akademický 
senát a volební období, počet 
členů i poměr studentů 
a akademických pracovníků je 
různý na každé fakultě.

Studentská komora 
Akademického senátu
Studentská komora Akademického 
senátu ZČU (dále jen SK AS ZČU) 
jsou členové AS ZČU, kteří mají v 
AS ZČU třetinové zastoupení (20 
z 59). Studenti z SK AS ZČU jsou 
jedinými volenými zástupci 

studentů na ZČU a jako jediní tak 
můžou mluvit za všechny studenty. 
Na SK AS ZČU se tedy jako na 
vrcholný orgán reprezentace 
studentů ZČU obrací všichni činitelé 
ZČU jako je rektor, kvestor, ředitel 
SKM atd. SK AS ZČU má také své 
zástupce v různých grémiích jako je 
například Kolegium rektora, komise 
AS ZČU, Rada vysokých škol a její 
Studentská komora 
či předsednictvo AS ZČU a další.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ZČU
Disciplinární komise ZČU 
projednává disciplinární přestupky 
studentů ZČU, pokud nejsou 
zapsáni na žádné z jejích fakult. 
Její postavení, počet členů a jejich 
funkční období upravuje 
Disciplinární řád pro studenty ZČU. 
Disciplinární komise jednotlivých 
fakult projednávají disciplinární 
přestupky studentů zapsaných
na příslušných fakultách.

DŮLEŽITÉ OSOBY NA ZČU

REKTOR

Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Stojí v čele univerzity, jedná 
a rozhoduje ve věcech školy, 
jmenuje a odvolává prorektory, 
děkany fakult, ředitele 

vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ZČU.

PROREKTOŘI

Prorektoři jsou pověřeni řízením 
jednotlivých oblastí činnosti:
prorektorka pro studijní 

a pedagogickou činnost
RNDr. Blanka ŠEDIVÁ, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj
doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D.

prorektorka pro internacionalizaci
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

KVESTOR

Stará se o hospodaření a vnitřní 
správu školy a vystupuje jejím 
jménem v oblasti obchodní, 
finančně-právní a správní. Zajišťuje 
hospodaření s prostředky školy.
Mgr. Marta Kollerová

VĚDECKÁ RADA ZČU

Vědecká rada ZČU projednává 
dlouhodobý záměr ZČU, schvaluje 
studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti 
vědecké nebo umělecké rady 
fakulty, a vykonává působnost 
v řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada ZČU se skládá 
z významných představitelů oborů, 
v nichž ZČU uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Členy vědecké rady 
jmenuje rektor v souladu se 
zákonem, přičemž přihlíží 
k zastoupení oblastí, které tvoří 
zaměření ZČU.
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REKTOR

Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Stojí v čele univerzity, jedná 
a rozhoduje ve věcech školy, 
jmenuje a odvolává prorektory, 
děkany fakult, ředitele 

vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ZČU.

PROREKTOŘI

Prorektoři jsou pověřeni řízením 
jednotlivých oblastí činnosti:
prorektorka pro studijní 

a pedagogickou činnost
RNDr. Blanka ŠEDIVÁ, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj
doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D.

prorektorka pro internacionalizaci
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

KVESTOR

Stará se o hospodaření a vnitřní 
správu školy a vystupuje jejím 
jménem v oblasti obchodní, 
finančně-právní a správní. Zajišťuje 
hospodaření s prostředky školy.
Mgr. Marta Kollerová

VĚDECKÁ RADA ZČU

Vědecká rada ZČU projednává 
dlouhodobý záměr ZČU, schvaluje 
studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti 
vědecké nebo umělecké rady 
fakulty, a vykonává působnost 
v řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada ZČU se skládá 
z významných představitelů oborů, 
v nichž ZČU uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Členy vědecké rady 
jmenuje rektor v souladu se 
zákonem, přičemž přihlíží 
k zastoupení oblastí, které tvoří 
zaměření ZČU.

INFORMAČNÍ A 
PORADENSKÉ CENTRUM 
(IPC)

Adresa – Univerzitní 20 (UI 213)
web – www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
Tel.: +420 377 631 350-4
e-mail:  ipcentr@rek.zcu.cz
Facebook @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum 
ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, 
psychologických a právních služeb. 
Poradenští pracovníci pomáhají 
svým klientům (tj. především 
uchazečům o studium a stávajícím 
studentům) s orientací v určité 
problematice, s řešením problémů 
a překonáváním nesnází, s kterými 
se setkávají v osobním nebo 
profesním životě a které ovlivňují 
jejich studium.
Centrum zajišťuje také odborné 
poradenství pro uchazeče 
a studenty se specifickými 
potřebami, organizuje asistenční 
služby, komunikuje s fakultami 
v otázkách nastavení takových 
podmínek, které těmto osobám 
umožní v plném rozsahu 
a v jednotné úrovni studovat atd.
Informační a poradenské centrum 
je celouniverzitním kontaktním 
útvarem v agendě poplatků za 
studium, ubytovacích a sociálních 
stipendií.
IPC rovněž spravuje prostor 
Kulturky v centru města a je 
hlavním pořadatelem akce Rok 
jedna ZČU, která cílí na studenty 

prvních ročníků a pomáhá jim se 
v nové studijní a životní etapě 
zorientovat a předejít zároveň 
i jejich studijní neúspěšnosti.

PROVOZNÍ DOBA*
v době výuky: Po–Čt 9:00–15:00

ve zkouškovém období a během 
prázdnin: Po–Čt 10:00–14:00

*mimo uvedenou provozní dobu je možná 
konzultace na základě telefonického nebo 
e-mailového objednání

B-ROOM

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá 8–20 hod

Facebook – @broomzcu
Rezervace – broom@rek.zcu.cz

B-room je univerzitní klubovna, kde 
budeš mít klid na práci, ale i prostor 
pro setkávání či odpočinek. Nachází 
se v univerzitním kampusu přímo 
naproti HelpDesku CIVu (UI203). 
B-room spravuje tým IPC a tým 
CIVu
.
INTERNATIONAL OFFICE

Toto pracoviště na starosti 
poradenství fakultám/katedrám 
o vzdělávacích projektech Evropské 
unie a dalších mezinárodních 
vzdělávacích projektech, podávání 
přihlášek projektů a jejich 
organizační, finanční 
a administrativní řízení. 

Zprostředkovává kontakty na 
celouniverzitní úrovni v rámci 
zahraniční spolupráce s partnery, 
nadacemi a velvyslanectvími. 
Připravuje mezinárodní dohody 
o přímé spolupráci a monitoruje 
jejich aktivní plnění. Poskytuje 
informace a poradenství 
o možnostech stipendijních pobytů 
v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, 
studium, vědecké a přednáškové 
pobyty atd.). Koordinuje projekty 
Erasmus+ a další mezinárodně 
vzdělávací projekty na univerzitní 
úrovni. Zprostředkovává nábor 
a péči o zahraniční studenty. 
Propaguje ZČU v zahraničí a podílí 
se na vydávání cizojazyčných 
materiálů. Úzce spolupracuje se 
studentskými organizacemi 
IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen.

www.international.zcu.cz

EU CAREERS 
AMBASSADOR

e-mail – eucareers.zcu@gmail.com
Facebook – EU Careers ZČU

Studenti se zájmem o stáž či 
pracovní pozici v institucích EU se 
mohou obracet na EU Careers 
Ambassadora, který je schopen 
poskytnout potřebné informace 
o aktuálních nabídkách či 
potenciálním uplatnění, skrze svou 
úzkou spolupráci s úřadem EPSO
a Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR. Kariéra v EU přináší zajímavé 
pracovní zkušenosti 
v mezinárodním multikulturním 
cizojazyčném prostředí nejen pro 
studenty humanitních oborů. 
Cílovou skupinou výběrových řízení 
sice nejčastěji bývají studenti 
jazyků, politologie, práva 
a ekonomie ale žádaní jsou 
i studenti a absolventi technických 
a přírodovědných oborů. EU 
Careers Ambassador Vás formou 
semináře či individuálního setkání 
seznámí se Vším ohledně stáží, 
podání přihlášky, přípravy na 
výběrové řízení, a s dalšími 
podrobnostmi, které Vás zajímají.

KARIÉRNÍ CENTRUM

Adresa – Univerzitní 2746/22 
(UK619, UK623)
web – www.careercentre.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 220
e-mail – career@rek.zcu.cz

Cílem Kariérního centra 
Západočeské univerzity v Plzni 
(Career centre) je pomoci vám,
studentům, a čerstvým 
absolventům ZČU při rozhodování 
o vaší budoucí profesní kariéře 
a usnadnit vám vstup na pracovní 
trh. Kariérní centrum organizuje 
přednášky a workshopy zaměřené 
především na rozvoj soft skills 
(prezentační dovednosti, 
komunikační dovednosti, time 
management atd.) Dále studentům 
nabízí sadu psychodiagnostických 

testů, které vám pomohou lépe 
poznat sami sebe a usnadní vám 
odpovědi na zapeklité otázky 
personalistů. Následně nabízí 
komplexní individuální kariérové 
poradenství včetně konzultace 
životopisu či motivačního dopisu. 
Zkrátka rádi vám pomůžeme 
s čímkoli, co se týká vašeho 
profesního rozvoje a společně s KC 
dotáhnete váš nástup do práce k 
dokonalosti.
Na našem Facebooku sdílíme jak 
pozvánky na zajímavé přednášky 
a workshopy týkající se rozvoje 
kariéry, tak zajímavé pracovní 
nabídky určené pro studenty či 
čerstvé absolventy. Sledujte KC na 
@CareerZCU a nic vám neunikne!
Služby KC jsou určené studentům 
všech fakult a jsou zdarma.

 
KULTURKA

Adresa – Sedláčkova 19
Tel.: +420 377 631 356
e-mail – kulturka@rek.zcu.cz
Facebook – @kulturkazcu

Kulturka, klubovna a univerzitní 
co-workingové centrum, 
je dějištěm drobných kulturních 
akcí (výstav, besed, workshopů, 
dobročinných bazarů). Dveře 
klubovny jsou otevřené komukoliv, 
kdo si chce posedět, číst, pracovat 
v klidném prostředí. Univerzitní 
co-working (sousedící s klubovnou) 
je pak prostorem určeným 

primárně pro studenty 
a zaměstnance ZČU, kteří jej 
mohou využívat za účelem 
vlastních pracovních aktivit. Prostor 
je plně kancelářsky vybaven 
a studentům/studentským 
organizacím nabízí vhodné 
prostředí pro práci na vlastních 
projektech, týmové porady 
či pracovní jednání.
Na programu Kulturky může 
participovat každý, kdo projeví 
zájem. Provozovatelem Kulturky je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU, které dané prostory zároveň 

využívá pro realizaci některých 
svých aktivit, včetně pořádání 
pravidelných poraden pro 
hendikepované a zahraniční 
studenty

PROVOZNÍ DOBA
Po–Čt: 9:00—19:00
Pá: 9:00—15:00

Během prázdnin se provozní doba 
mění, doporučujeme sledovat FB 
stránku @kulturkazcu.
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REKTOR

Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Stojí v čele univerzity, jedná 
a rozhoduje ve věcech školy, 
jmenuje a odvolává prorektory, 
děkany fakult, ředitele 

vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ZČU.

PROREKTOŘI

Prorektoři jsou pověřeni řízením 
jednotlivých oblastí činnosti:
prorektorka pro studijní 

a pedagogickou činnost
RNDr. Blanka ŠEDIVÁ, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj
doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D.

prorektorka pro internacionalizaci
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

KVESTOR

Stará se o hospodaření a vnitřní 
správu školy a vystupuje jejím 
jménem v oblasti obchodní, 
finančně-právní a správní. Zajišťuje 
hospodaření s prostředky školy.
Mgr. Marta Kollerová

VĚDECKÁ RADA ZČU

Vědecká rada ZČU projednává 
dlouhodobý záměr ZČU, schvaluje 
studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti 
vědecké nebo umělecké rady 
fakulty, a vykonává působnost 
v řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada ZČU se skládá 
z významných představitelů oborů, 
v nichž ZČU uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Členy vědecké rady 
jmenuje rektor v souladu se 
zákonem, přičemž přihlíží 
k zastoupení oblastí, které tvoří 
zaměření ZČU.

INFORMAČNÍ A 
PORADENSKÉ CENTRUM 
(IPC)

Adresa – Univerzitní 20 (UI 213)
web – www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
Tel.: +420 377 631 350-4
e-mail:  ipcentr@rek.zcu.cz
Facebook @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum 
ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, 
psychologických a právních služeb. 
Poradenští pracovníci pomáhají 
svým klientům (tj. především 
uchazečům o studium a stávajícím 
studentům) s orientací v určité 
problematice, s řešením problémů 
a překonáváním nesnází, s kterými 
se setkávají v osobním nebo 
profesním životě a které ovlivňují 
jejich studium.
Centrum zajišťuje také odborné 
poradenství pro uchazeče 
a studenty se specifickými 
potřebami, organizuje asistenční 
služby, komunikuje s fakultami 
v otázkách nastavení takových 
podmínek, které těmto osobám 
umožní v plném rozsahu 
a v jednotné úrovni studovat atd.
Informační a poradenské centrum 
je celouniverzitním kontaktním 
útvarem v agendě poplatků za 
studium, ubytovacích a sociálních 
stipendií.
IPC rovněž spravuje prostor 
Kulturky v centru města a je 
hlavním pořadatelem akce Rok 
jedna ZČU, která cílí na studenty 

prvních ročníků a pomáhá jim se 
v nové studijní a životní etapě 
zorientovat a předejít zároveň 
i jejich studijní neúspěšnosti.

PROVOZNÍ DOBA*
v době výuky: Po–Čt 9:00–15:00

ve zkouškovém období a během 
prázdnin: Po–Čt 10:00–14:00

*mimo uvedenou provozní dobu je možná 
konzultace na základě telefonického nebo 
e-mailového objednání

B-ROOM

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá 8–20 hod

Facebook – @broomzcu
Rezervace – broom@rek.zcu.cz

B-room je univerzitní klubovna, kde 
budeš mít klid na práci, ale i prostor 
pro setkávání či odpočinek. Nachází 
se v univerzitním kampusu přímo 
naproti HelpDesku CIVu (UI203). 
B-room spravuje tým IPC a tým 
CIVu
.
INTERNATIONAL OFFICE

Toto pracoviště na starosti 
poradenství fakultám/katedrám 
o vzdělávacích projektech Evropské 
unie a dalších mezinárodních 
vzdělávacích projektech, podávání 
přihlášek projektů a jejich 
organizační, finanční 
a administrativní řízení. 

Zprostředkovává kontakty na 
celouniverzitní úrovni v rámci 
zahraniční spolupráce s partnery, 
nadacemi a velvyslanectvími. 
Připravuje mezinárodní dohody 
o přímé spolupráci a monitoruje 
jejich aktivní plnění. Poskytuje 
informace a poradenství 
o možnostech stipendijních pobytů 
v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, 
studium, vědecké a přednáškové 
pobyty atd.). Koordinuje projekty 
Erasmus+ a další mezinárodně 
vzdělávací projekty na univerzitní 
úrovni. Zprostředkovává nábor 
a péči o zahraniční studenty. 
Propaguje ZČU v zahraničí a podílí 
se na vydávání cizojazyčných 
materiálů. Úzce spolupracuje se 
studentskými organizacemi 
IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen.

www.international.zcu.cz

EU CAREERS 
AMBASSADOR

e-mail – eucareers.zcu@gmail.com
Facebook – EU Careers ZČU

Studenti se zájmem o stáž či 
pracovní pozici v institucích EU se 
mohou obracet na EU Careers 
Ambassadora, který je schopen 
poskytnout potřebné informace 
o aktuálních nabídkách či 
potenciálním uplatnění, skrze svou 
úzkou spolupráci s úřadem EPSO
a Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR. Kariéra v EU přináší zajímavé 
pracovní zkušenosti 
v mezinárodním multikulturním 
cizojazyčném prostředí nejen pro 
studenty humanitních oborů. 
Cílovou skupinou výběrových řízení 
sice nejčastěji bývají studenti 
jazyků, politologie, práva 
a ekonomie ale žádaní jsou 
i studenti a absolventi technických 
a přírodovědných oborů. EU 
Careers Ambassador Vás formou 
semináře či individuálního setkání 
seznámí se Vším ohledně stáží, 
podání přihlášky, přípravy na 
výběrové řízení, a s dalšími 
podrobnostmi, které Vás zajímají.

KARIÉRNÍ CENTRUM

Adresa – Univerzitní 2746/22 
(UK619, UK623)
web – www.careercentre.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 220
e-mail – career@rek.zcu.cz

Cílem Kariérního centra 
Západočeské univerzity v Plzni 
(Career centre) je pomoci vám,
studentům, a čerstvým 
absolventům ZČU při rozhodování 
o vaší budoucí profesní kariéře 
a usnadnit vám vstup na pracovní 
trh. Kariérní centrum organizuje 
přednášky a workshopy zaměřené 
především na rozvoj soft skills 
(prezentační dovednosti, 
komunikační dovednosti, time 
management atd.) Dále studentům 
nabízí sadu psychodiagnostických 

testů, které vám pomohou lépe 
poznat sami sebe a usnadní vám 
odpovědi na zapeklité otázky 
personalistů. Následně nabízí 
komplexní individuální kariérové 
poradenství včetně konzultace 
životopisu či motivačního dopisu. 
Zkrátka rádi vám pomůžeme 
s čímkoli, co se týká vašeho 
profesního rozvoje a společně s KC 
dotáhnete váš nástup do práce k 
dokonalosti.
Na našem Facebooku sdílíme jak 
pozvánky na zajímavé přednášky 
a workshopy týkající se rozvoje 
kariéry, tak zajímavé pracovní 
nabídky určené pro studenty či 
čerstvé absolventy. Sledujte KC na 
@CareerZCU a nic vám neunikne!
Služby KC jsou určené studentům 
všech fakult a jsou zdarma.

 
KULTURKA

Adresa – Sedláčkova 19
Tel.: +420 377 631 356
e-mail – kulturka@rek.zcu.cz
Facebook – @kulturkazcu

Kulturka, klubovna a univerzitní 
co-workingové centrum, 
je dějištěm drobných kulturních 
akcí (výstav, besed, workshopů, 
dobročinných bazarů). Dveře 
klubovny jsou otevřené komukoliv, 
kdo si chce posedět, číst, pracovat 
v klidném prostředí. Univerzitní 
co-working (sousedící s klubovnou) 
je pak prostorem určeným 

primárně pro studenty 
a zaměstnance ZČU, kteří jej 
mohou využívat za účelem 
vlastních pracovních aktivit. Prostor 
je plně kancelářsky vybaven 
a studentům/studentským 
organizacím nabízí vhodné 
prostředí pro práci na vlastních 
projektech, týmové porady 
či pracovní jednání.
Na programu Kulturky může 
participovat každý, kdo projeví 
zájem. Provozovatelem Kulturky je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU, které dané prostory zároveň 

využívá pro realizaci některých 
svých aktivit, včetně pořádání 
pravidelných poraden pro 
hendikepované a zahraniční 
studenty

PROVOZNÍ DOBA
Po–Čt: 9:00—19:00
Pá: 9:00—15:00

Během prázdnin se provozní doba 
mění, doporučujeme sledovat FB 
stránku @kulturkazcu.

SPORT NA ZČU

Nabídka více než 30 sportů 
Kolek�vní a individuální sporty 
Odborné vedení hodin 
Individuální a profesionální přístup
Mo� o: Vyber si sport a užij si ho! 

Výuka

Kurzy
Široká nabídka kurzů (léto, zima)
Lyžařské kurzy v ČR i zahraničí 
Kvalifikovaní lektoři a instruktoři 
Pohodová atmosféra 

Sportovní reprezentace
Mezifakultní turnaje
Sportovní přebory VŠ 
Akademická mistrovství 
České akademické hry
Mezinárodní akce
Sportovní s�pendia 

www.kts.zcu.cz
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REKTOR

Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Stojí v čele univerzity, jedná 
a rozhoduje ve věcech školy, 
jmenuje a odvolává prorektory, 
děkany fakult, ředitele 

vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ZČU.

PROREKTOŘI

Prorektoři jsou pověřeni řízením 
jednotlivých oblastí činnosti:
prorektorka pro studijní 

a pedagogickou činnost
RNDr. Blanka ŠEDIVÁ, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj
doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D.

prorektorka pro internacionalizaci
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

KVESTOR

Stará se o hospodaření a vnitřní 
správu školy a vystupuje jejím 
jménem v oblasti obchodní, 
finančně-právní a správní. Zajišťuje 
hospodaření s prostředky školy.
Mgr. Marta Kollerová

VĚDECKÁ RADA ZČU

Vědecká rada ZČU projednává 
dlouhodobý záměr ZČU, schvaluje 
studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti 
vědecké nebo umělecké rady 
fakulty, a vykonává působnost 
v řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada ZČU se skládá 
z významných představitelů oborů, 
v nichž ZČU uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Členy vědecké rady 
jmenuje rektor v souladu se 
zákonem, přičemž přihlíží 
k zastoupení oblastí, které tvoří 
zaměření ZČU.

INFORMAČNÍ A 
PORADENSKÉ CENTRUM 
(IPC)

Adresa – Univerzitní 20 (UI 213)
web – www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
Tel.: +420 377 631 350-4
e-mail:  ipcentr@rek.zcu.cz
Facebook @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum 
ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, 
psychologických a právních služeb. 
Poradenští pracovníci pomáhají 
svým klientům (tj. především 
uchazečům o studium a stávajícím 
studentům) s orientací v určité 
problematice, s řešením problémů 
a překonáváním nesnází, s kterými 
se setkávají v osobním nebo 
profesním životě a které ovlivňují 
jejich studium.
Centrum zajišťuje také odborné 
poradenství pro uchazeče 
a studenty se specifickými 
potřebami, organizuje asistenční 
služby, komunikuje s fakultami 
v otázkách nastavení takových 
podmínek, které těmto osobám 
umožní v plném rozsahu 
a v jednotné úrovni studovat atd.
Informační a poradenské centrum 
je celouniverzitním kontaktním 
útvarem v agendě poplatků za 
studium, ubytovacích a sociálních 
stipendií.
IPC rovněž spravuje prostor 
Kulturky v centru města a je 
hlavním pořadatelem akce Rok 
jedna ZČU, která cílí na studenty 

prvních ročníků a pomáhá jim se 
v nové studijní a životní etapě 
zorientovat a předejít zároveň 
i jejich studijní neúspěšnosti.

PROVOZNÍ DOBA*
v době výuky: Po–Čt 9:00–15:00

ve zkouškovém období a během 
prázdnin: Po–Čt 10:00–14:00

*mimo uvedenou provozní dobu je možná 
konzultace na základě telefonického nebo 
e-mailového objednání

B-ROOM

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá 8–20 hod

Facebook – @broomzcu
Rezervace – broom@rek.zcu.cz

B-room je univerzitní klubovna, kde 
budeš mít klid na práci, ale i prostor 
pro setkávání či odpočinek. Nachází 
se v univerzitním kampusu přímo 
naproti HelpDesku CIVu (UI203). 
B-room spravuje tým IPC a tým 
CIVu
.
INTERNATIONAL OFFICE

Toto pracoviště na starosti 
poradenství fakultám/katedrám 
o vzdělávacích projektech Evropské 
unie a dalších mezinárodních 
vzdělávacích projektech, podávání 
přihlášek projektů a jejich 
organizační, finanční 
a administrativní řízení. 

Zprostředkovává kontakty na 
celouniverzitní úrovni v rámci 
zahraniční spolupráce s partnery, 
nadacemi a velvyslanectvími. 
Připravuje mezinárodní dohody 
o přímé spolupráci a monitoruje 
jejich aktivní plnění. Poskytuje 
informace a poradenství 
o možnostech stipendijních pobytů 
v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, 
studium, vědecké a přednáškové 
pobyty atd.). Koordinuje projekty 
Erasmus+ a další mezinárodně 
vzdělávací projekty na univerzitní 
úrovni. Zprostředkovává nábor 
a péči o zahraniční studenty. 
Propaguje ZČU v zahraničí a podílí 
se na vydávání cizojazyčných 
materiálů. Úzce spolupracuje se 
studentskými organizacemi 
IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen.

www.international.zcu.cz

EU CAREERS 
AMBASSADOR

e-mail – eucareers.zcu@gmail.com
Facebook – EU Careers ZČU

Studenti se zájmem o stáž či 
pracovní pozici v institucích EU se 
mohou obracet na EU Careers 
Ambassadora, který je schopen 
poskytnout potřebné informace 
o aktuálních nabídkách či 
potenciálním uplatnění, skrze svou 
úzkou spolupráci s úřadem EPSO
a Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR. Kariéra v EU přináší zajímavé 
pracovní zkušenosti 
v mezinárodním multikulturním 
cizojazyčném prostředí nejen pro 
studenty humanitních oborů. 
Cílovou skupinou výběrových řízení 
sice nejčastěji bývají studenti 
jazyků, politologie, práva 
a ekonomie ale žádaní jsou 
i studenti a absolventi technických 
a přírodovědných oborů. EU 
Careers Ambassador Vás formou 
semináře či individuálního setkání 
seznámí se Vším ohledně stáží, 
podání přihlášky, přípravy na 
výběrové řízení, a s dalšími 
podrobnostmi, které Vás zajímají.

KARIÉRNÍ CENTRUM

Adresa – Univerzitní 2746/22 
(UK619, UK623)
web – www.careercentre.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 220
e-mail – career@rek.zcu.cz

Cílem Kariérního centra 
Západočeské univerzity v Plzni 
(Career centre) je pomoci vám,
studentům, a čerstvým 
absolventům ZČU při rozhodování 
o vaší budoucí profesní kariéře 
a usnadnit vám vstup na pracovní 
trh. Kariérní centrum organizuje 
přednášky a workshopy zaměřené 
především na rozvoj soft skills 
(prezentační dovednosti, 
komunikační dovednosti, time 
management atd.) Dále studentům 
nabízí sadu psychodiagnostických 

testů, které vám pomohou lépe 
poznat sami sebe a usnadní vám 
odpovědi na zapeklité otázky 
personalistů. Následně nabízí 
komplexní individuální kariérové 
poradenství včetně konzultace 
životopisu či motivačního dopisu. 
Zkrátka rádi vám pomůžeme 
s čímkoli, co se týká vašeho 
profesního rozvoje a společně s KC 
dotáhnete váš nástup do práce k 
dokonalosti.
Na našem Facebooku sdílíme jak 
pozvánky na zajímavé přednášky 
a workshopy týkající se rozvoje 
kariéry, tak zajímavé pracovní 
nabídky určené pro studenty či 
čerstvé absolventy. Sledujte KC na 
@CareerZCU a nic vám neunikne!
Služby KC jsou určené studentům 
všech fakult a jsou zdarma.

 
KULTURKA

Adresa – Sedláčkova 19
Tel.: +420 377 631 356
e-mail – kulturka@rek.zcu.cz
Facebook – @kulturkazcu

Kulturka, klubovna a univerzitní 
co-workingové centrum, 
je dějištěm drobných kulturních 
akcí (výstav, besed, workshopů, 
dobročinných bazarů). Dveře 
klubovny jsou otevřené komukoliv, 
kdo si chce posedět, číst, pracovat 
v klidném prostředí. Univerzitní 
co-working (sousedící s klubovnou) 
je pak prostorem určeným 

primárně pro studenty 
a zaměstnance ZČU, kteří jej 
mohou využívat za účelem 
vlastních pracovních aktivit. Prostor 
je plně kancelářsky vybaven 
a studentům/studentským 
organizacím nabízí vhodné 
prostředí pro práci na vlastních 
projektech, týmové porady 
či pracovní jednání.
Na programu Kulturky může 
participovat každý, kdo projeví 
zájem. Provozovatelem Kulturky je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU, které dané prostory zároveň 

využívá pro realizaci některých 
svých aktivit, včetně pořádání 
pravidelných poraden pro 
hendikepované a zahraniční 
studenty

PROVOZNÍ DOBA
Po–Čt: 9:00—19:00
Pá: 9:00—15:00

Během prázdnin se provozní doba 
mění, doporučujeme sledovat FB 
stránku @kulturkazcu.
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REKTOR

Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Stojí v čele univerzity, jedná 
a rozhoduje ve věcech školy, 
jmenuje a odvolává prorektory, 
děkany fakult, ředitele 

vysokoškolských ústavů, kvestora 
a ředitele dalších součástí ZČU.

PROREKTOŘI

Prorektoři jsou pověřeni řízením 
jednotlivých oblastí činnosti:
prorektorka pro studijní 

a pedagogickou činnost
RNDr. Blanka ŠEDIVÁ, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj
doc. Ing. Luděk HYNČÍK, Ph.D.

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy
doc. Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D.

prorektorka pro internacionalizaci
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

KVESTOR

Stará se o hospodaření a vnitřní 
správu školy a vystupuje jejím 
jménem v oblasti obchodní, 
finančně-právní a správní. Zajišťuje 
hospodaření s prostředky školy.
Mgr. Marta Kollerová

VĚDECKÁ RADA ZČU

Vědecká rada ZČU projednává 
dlouhodobý záměr ZČU, schvaluje 
studijní programy, pokud jejich 
schválení nepatří do působnosti 
vědecké nebo umělecké rady 
fakulty, a vykonává působnost 
v řízení ke jmenování profesorem. 
Vědecká rada ZČU se skládá 
z významných představitelů oborů, 
v nichž ZČU uskutečňuje
vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Členy vědecké rady 
jmenuje rektor v souladu se 
zákonem, přičemž přihlíží 
k zastoupení oblastí, které tvoří 
zaměření ZČU.

INFORMAČNÍ A 
PORADENSKÉ CENTRUM 
(IPC)

Adresa – Univerzitní 20 (UI 213)
web – www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
Tel.: +420 377 631 350-4
e-mail:  ipcentr@rek.zcu.cz
Facebook @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum 
ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, 
psychologických a právních služeb. 
Poradenští pracovníci pomáhají 
svým klientům (tj. především 
uchazečům o studium a stávajícím 
studentům) s orientací v určité 
problematice, s řešením problémů 
a překonáváním nesnází, s kterými 
se setkávají v osobním nebo 
profesním životě a které ovlivňují 
jejich studium.
Centrum zajišťuje také odborné 
poradenství pro uchazeče 
a studenty se specifickými 
potřebami, organizuje asistenční 
služby, komunikuje s fakultami 
v otázkách nastavení takových 
podmínek, které těmto osobám 
umožní v plném rozsahu 
a v jednotné úrovni studovat atd.
Informační a poradenské centrum 
je celouniverzitním kontaktním 
útvarem v agendě poplatků za 
studium, ubytovacích a sociálních 
stipendií.
IPC rovněž spravuje prostor 
Kulturky v centru města a je 
hlavním pořadatelem akce Rok 
jedna ZČU, která cílí na studenty 

prvních ročníků a pomáhá jim se 
v nové studijní a životní etapě 
zorientovat a předejít zároveň 
i jejich studijní neúspěšnosti.

PROVOZNÍ DOBA*
v době výuky: Po–Čt 9:00–15:00

ve zkouškovém období a během 
prázdnin: Po–Čt 10:00–14:00

*mimo uvedenou provozní dobu je možná 
konzultace na základě telefonického nebo 
e-mailového objednání

B-ROOM

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá 8–20 hod

Facebook – @broomzcu
Rezervace – broom@rek.zcu.cz

B-room je univerzitní klubovna, kde 
budeš mít klid na práci, ale i prostor 
pro setkávání či odpočinek. Nachází 
se v univerzitním kampusu přímo 
naproti HelpDesku CIVu (UI203). 
B-room spravuje tým IPC a tým 
CIVu
.
INTERNATIONAL OFFICE

Toto pracoviště na starosti 
poradenství fakultám/katedrám 
o vzdělávacích projektech Evropské 
unie a dalších mezinárodních 
vzdělávacích projektech, podávání 
přihlášek projektů a jejich 
organizační, finanční 
a administrativní řízení. 

Zprostředkovává kontakty na 
celouniverzitní úrovni v rámci 
zahraniční spolupráce s partnery, 
nadacemi a velvyslanectvími. 
Připravuje mezinárodní dohody 
o přímé spolupráci a monitoruje 
jejich aktivní plnění. Poskytuje 
informace a poradenství 
o možnostech stipendijních pobytů 
v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, 
studium, vědecké a přednáškové 
pobyty atd.). Koordinuje projekty 
Erasmus+ a další mezinárodně 
vzdělávací projekty na univerzitní 
úrovni. Zprostředkovává nábor 
a péči o zahraniční studenty. 
Propaguje ZČU v zahraničí a podílí 
se na vydávání cizojazyčných 
materiálů. Úzce spolupracuje se 
studentskými organizacemi 
IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen.

www.international.zcu.cz

EU CAREERS 
AMBASSADOR

e-mail – eucareers.zcu@gmail.com
Facebook – EU Careers ZČU

Studenti se zájmem o stáž či 
pracovní pozici v institucích EU se 
mohou obracet na EU Careers 
Ambassadora, který je schopen 
poskytnout potřebné informace 
o aktuálních nabídkách či 
potenciálním uplatnění, skrze svou 
úzkou spolupráci s úřadem EPSO
a Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR. Kariéra v EU přináší zajímavé 
pracovní zkušenosti 
v mezinárodním multikulturním 
cizojazyčném prostředí nejen pro 
studenty humanitních oborů. 
Cílovou skupinou výběrových řízení 
sice nejčastěji bývají studenti 
jazyků, politologie, práva 
a ekonomie ale žádaní jsou 
i studenti a absolventi technických 
a přírodovědných oborů. EU 
Careers Ambassador Vás formou 
semináře či individuálního setkání 
seznámí se Vším ohledně stáží, 
podání přihlášky, přípravy na 
výběrové řízení, a s dalšími 
podrobnostmi, které Vás zajímají.

KARIÉRNÍ CENTRUM

Adresa – Univerzitní 2746/22 
(UK619, UK623)
web – www.careercentre.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 220
e-mail – career@rek.zcu.cz

Cílem Kariérního centra 
Západočeské univerzity v Plzni 
(Career centre) je pomoci vám,
studentům, a čerstvým 
absolventům ZČU při rozhodování 
o vaší budoucí profesní kariéře 
a usnadnit vám vstup na pracovní 
trh. Kariérní centrum organizuje 
přednášky a workshopy zaměřené 
především na rozvoj soft skills 
(prezentační dovednosti, 
komunikační dovednosti, time 
management atd.) Dále studentům 
nabízí sadu psychodiagnostických 

testů, které vám pomohou lépe 
poznat sami sebe a usnadní vám 
odpovědi na zapeklité otázky 
personalistů. Následně nabízí 
komplexní individuální kariérové 
poradenství včetně konzultace 
životopisu či motivačního dopisu. 
Zkrátka rádi vám pomůžeme 
s čímkoli, co se týká vašeho 
profesního rozvoje a společně s KC 
dotáhnete váš nástup do práce k 
dokonalosti.
Na našem Facebooku sdílíme jak 
pozvánky na zajímavé přednášky 
a workshopy týkající se rozvoje 
kariéry, tak zajímavé pracovní 
nabídky určené pro studenty či 
čerstvé absolventy. Sledujte KC na 
@CareerZCU a nic vám neunikne!
Služby KC jsou určené studentům 
všech fakult a jsou zdarma.

 
KULTURKA

Adresa – Sedláčkova 19
Tel.: +420 377 631 356
e-mail – kulturka@rek.zcu.cz
Facebook – @kulturkazcu

Kulturka, klubovna a univerzitní 
co-workingové centrum, 
je dějištěm drobných kulturních 
akcí (výstav, besed, workshopů, 
dobročinných bazarů). Dveře 
klubovny jsou otevřené komukoliv, 
kdo si chce posedět, číst, pracovat 
v klidném prostředí. Univerzitní 
co-working (sousedící s klubovnou) 
je pak prostorem určeným 

primárně pro studenty 
a zaměstnance ZČU, kteří jej 
mohou využívat za účelem 
vlastních pracovních aktivit. Prostor 
je plně kancelářsky vybaven 
a studentům/studentským 
organizacím nabízí vhodné 
prostředí pro práci na vlastních 
projektech, týmové porady 
či pracovní jednání.
Na programu Kulturky může 
participovat každý, kdo projeví 
zájem. Provozovatelem Kulturky je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU, které dané prostory zároveň 

využívá pro realizaci některých 
svých aktivit, včetně pořádání 
pravidelných poraden pro 
hendikepované a zahraniční 
studenty

PROVOZNÍ DOBA
Po–Čt: 9:00—19:00
Pá: 9:00—15:00

Během prázdnin se provozní doba 
mění, doporučujeme sledovat FB 
stránku @kulturkazcu.
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INFORMAČNÍ A 
PORADENSKÉ CENTRUM 
(IPC)

Adresa – Univerzitní 20 (UI 213)
web – www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
Tel.: +420 377 631 350-4
e-mail:  ipcentr@rek.zcu.cz
Facebook @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum 
ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, 
psychologických a právních služeb. 
Poradenští pracovníci pomáhají 
svým klientům (tj. především 
uchazečům o studium a stávajícím 
studentům) s orientací v určité 
problematice, s řešením problémů 
a překonáváním nesnází, s kterými 
se setkávají v osobním nebo 
profesním životě a které ovlivňují 
jejich studium.
Centrum zajišťuje také odborné 
poradenství pro uchazeče 
a studenty se specifickými 
potřebami, organizuje asistenční 
služby, komunikuje s fakultami 
v otázkách nastavení takových 
podmínek, které těmto osobám 
umožní v plném rozsahu 
a v jednotné úrovni studovat atd.
Informační a poradenské centrum 
je celouniverzitním kontaktním 
útvarem v agendě poplatků za 
studium, ubytovacích a sociálních 
stipendií.
IPC rovněž spravuje prostor 
Kulturky v centru města a je 
hlavním pořadatelem akce Rok 
jedna ZČU, která cílí na studenty 

prvních ročníků a pomáhá jim se 
v nové studijní a životní etapě 
zorientovat a předejít zároveň 
i jejich studijní neúspěšnosti.

PROVOZNÍ DOBA*
v době výuky: Po–Čt 9:00–15:00

ve zkouškovém období a během 
prázdnin: Po–Čt 10:00–14:00

*mimo uvedenou provozní dobu je možná 
konzultace na základě telefonického nebo 
e-mailového objednání

B-ROOM

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá 8–20 hod

Facebook – @broomzcu
Rezervace – broom@rek.zcu.cz

B-room je univerzitní klubovna, kde 
budeš mít klid na práci, ale i prostor 
pro setkávání či odpočinek. Nachází 
se v univerzitním kampusu přímo 
naproti HelpDesku CIVu (UI203). 
B-room spravuje tým IPC a tým 
CIVu
.
INTERNATIONAL OFFICE

Toto pracoviště na starosti 
poradenství fakultám/katedrám 
o vzdělávacích projektech Evropské 
unie a dalších mezinárodních 
vzdělávacích projektech, podávání 
přihlášek projektů a jejich 
organizační, finanční 
a administrativní řízení. 

Zprostředkovává kontakty na 
celouniverzitní úrovni v rámci 
zahraniční spolupráce s partnery, 
nadacemi a velvyslanectvími. 
Připravuje mezinárodní dohody 
o přímé spolupráci a monitoruje 
jejich aktivní plnění. Poskytuje 
informace a poradenství 
o možnostech stipendijních pobytů 
v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, 
studium, vědecké a přednáškové 
pobyty atd.). Koordinuje projekty 
Erasmus+ a další mezinárodně 
vzdělávací projekty na univerzitní 
úrovni. Zprostředkovává nábor 
a péči o zahraniční studenty. 
Propaguje ZČU v zahraničí a podílí 
se na vydávání cizojazyčných 
materiálů. Úzce spolupracuje se 
studentskými organizacemi 
IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen.

www.international.zcu.cz

EU CAREERS 
AMBASSADOR

e-mail – eucareers.zcu@gmail.com
Facebook – EU Careers ZČU

Studenti se zájmem o stáž či 
pracovní pozici v institucích EU se 
mohou obracet na EU Careers 
Ambassadora, který je schopen 
poskytnout potřebné informace 
o aktuálních nabídkách či 
potenciálním uplatnění, skrze svou 
úzkou spolupráci s úřadem EPSO
a Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR. Kariéra v EU přináší zajímavé 
pracovní zkušenosti 
v mezinárodním multikulturním 
cizojazyčném prostředí nejen pro 
studenty humanitních oborů. 
Cílovou skupinou výběrových řízení 
sice nejčastěji bývají studenti 
jazyků, politologie, práva 
a ekonomie ale žádaní jsou 
i studenti a absolventi technických 
a přírodovědných oborů. EU 
Careers Ambassador Vás formou 
semináře či individuálního setkání 
seznámí se Vším ohledně stáží, 
podání přihlášky, přípravy na 
výběrové řízení, a s dalšími 
podrobnostmi, které Vás zajímají.

KARIÉRNÍ CENTRUM

Adresa – Univerzitní 2746/22 
(UK619, UK623)
web – www.careercentre.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 220
e-mail – career@rek.zcu.cz

Cílem Kariérního centra 
Západočeské univerzity v Plzni 
(Career centre) je pomoci vám,
studentům, a čerstvým 
absolventům ZČU při rozhodování 
o vaší budoucí profesní kariéře 
a usnadnit vám vstup na pracovní 
trh. Kariérní centrum organizuje 
přednášky a workshopy zaměřené 
především na rozvoj soft skills 
(prezentační dovednosti, 
komunikační dovednosti, time 
management atd.) Dále studentům 
nabízí sadu psychodiagnostických 

testů, které vám pomohou lépe 
poznat sami sebe a usnadní vám 
odpovědi na zapeklité otázky 
personalistů. Následně nabízí 
komplexní individuální kariérové 
poradenství včetně konzultace 
životopisu či motivačního dopisu. 
Zkrátka rádi vám pomůžeme 
s čímkoli, co se týká vašeho 
profesního rozvoje a společně s KC 
dotáhnete váš nástup do práce k 
dokonalosti.
Na našem Facebooku sdílíme jak 
pozvánky na zajímavé přednášky 
a workshopy týkající se rozvoje 
kariéry, tak zajímavé pracovní 
nabídky určené pro studenty či 
čerstvé absolventy. Sledujte KC na 
@CareerZCU a nic vám neunikne!
Služby KC jsou určené studentům 
všech fakult a jsou zdarma.

 
KULTURKA

Adresa – Sedláčkova 19
Tel.: +420 377 631 356
e-mail – kulturka@rek.zcu.cz
Facebook – @kulturkazcu

Kulturka, klubovna a univerzitní 
co-workingové centrum, 
je dějištěm drobných kulturních 
akcí (výstav, besed, workshopů, 
dobročinných bazarů). Dveře 
klubovny jsou otevřené komukoliv, 
kdo si chce posedět, číst, pracovat 
v klidném prostředí. Univerzitní 
co-working (sousedící s klubovnou) 
je pak prostorem určeným 

primárně pro studenty 
a zaměstnance ZČU, kteří jej 
mohou využívat za účelem 
vlastních pracovních aktivit. Prostor 
je plně kancelářsky vybaven 
a studentům/studentským 
organizacím nabízí vhodné 
prostředí pro práci na vlastních 
projektech, týmové porady 
či pracovní jednání.
Na programu Kulturky může 
participovat každý, kdo projeví 
zájem. Provozovatelem Kulturky je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU, které dané prostory zároveň 

využívá pro realizaci některých 
svých aktivit, včetně pořádání 
pravidelných poraden pro 
hendikepované a zahraniční 
studenty

PROVOZNÍ DOBA
Po–Čt: 9:00—19:00
Pá: 9:00—15:00

Během prázdnin se provozní doba 
mění, doporučujeme sledovat FB 
stránku @kulturkazcu.

STUDIUM
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ZIMNÍ SEMESTR

Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents

Výuka                    21. 9. – 23. 12. 2020
Výuka FZS       7. 9. 2020 – 15. 1. 2021
Zkouškové          4. 1. – 12. 2. 2021
Zkouškové FZS         4. 1. – 12. 2. 2021
Přípravný týden studentů
1. ročníku fakult FAV,
FEL, FPE, FST        14. 9. – 18. 9. 2020
Vyhlášení termínů 
zkoušek                              27. 11. 2020
Upřesňující zápisy   8. 2. – 12. 2. 2021
Upřesňující zápisy
FZS                           18. 1. – 22. 1. 2021
Mezní termín pro splnění
podmínek prvního 
semestru studia               21. 2. 2020

VOLNÉ DNY
Den české státnosti         28. 9. 2020 
Den vzniku samostatného 
československého
státu                              28. 10. 2020
Den boje za svobodu
a demokraci              17. 11. 2020
Zasedání vědecké
rady                                    18. 11. 2020
Zimní prázdniny    

24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.



INFORMAČNÍ A 
PORADENSKÉ CENTRUM 
(IPC)

Adresa – Univerzitní 20 (UI 213)
web – www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
Tel.: +420 377 631 350-4
e-mail:  ipcentr@rek.zcu.cz
Facebook @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum 
ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, 
psychologických a právních služeb. 
Poradenští pracovníci pomáhají 
svým klientům (tj. především 
uchazečům o studium a stávajícím 
studentům) s orientací v určité 
problematice, s řešením problémů 
a překonáváním nesnází, s kterými 
se setkávají v osobním nebo 
profesním životě a které ovlivňují 
jejich studium.
Centrum zajišťuje také odborné 
poradenství pro uchazeče 
a studenty se specifickými 
potřebami, organizuje asistenční 
služby, komunikuje s fakultami 
v otázkách nastavení takových 
podmínek, které těmto osobám 
umožní v plném rozsahu 
a v jednotné úrovni studovat atd.
Informační a poradenské centrum 
je celouniverzitním kontaktním 
útvarem v agendě poplatků za 
studium, ubytovacích a sociálních 
stipendií.
IPC rovněž spravuje prostor 
Kulturky v centru města a je 
hlavním pořadatelem akce Rok 
jedna ZČU, která cílí na studenty 

prvních ročníků a pomáhá jim se 
v nové studijní a životní etapě 
zorientovat a předejít zároveň 
i jejich studijní neúspěšnosti.

PROVOZNÍ DOBA*
v době výuky: Po–Čt 9:00–15:00

ve zkouškovém období a během 
prázdnin: Po–Čt 10:00–14:00

*mimo uvedenou provozní dobu je možná 
konzultace na základě telefonického nebo 
e-mailového objednání

B-ROOM

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá 8–20 hod

Facebook – @broomzcu
Rezervace – broom@rek.zcu.cz

B-room je univerzitní klubovna, kde 
budeš mít klid na práci, ale i prostor 
pro setkávání či odpočinek. Nachází 
se v univerzitním kampusu přímo 
naproti HelpDesku CIVu (UI203). 
B-room spravuje tým IPC a tým 
CIVu
.
INTERNATIONAL OFFICE

Toto pracoviště na starosti 
poradenství fakultám/katedrám 
o vzdělávacích projektech Evropské 
unie a dalších mezinárodních 
vzdělávacích projektech, podávání 
přihlášek projektů a jejich 
organizační, finanční 
a administrativní řízení. 

Zprostředkovává kontakty na 
celouniverzitní úrovni v rámci 
zahraniční spolupráce s partnery, 
nadacemi a velvyslanectvími. 
Připravuje mezinárodní dohody 
o přímé spolupráci a monitoruje 
jejich aktivní plnění. Poskytuje 
informace a poradenství 
o možnostech stipendijních pobytů 
v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, 
studium, vědecké a přednáškové 
pobyty atd.). Koordinuje projekty 
Erasmus+ a další mezinárodně 
vzdělávací projekty na univerzitní 
úrovni. Zprostředkovává nábor 
a péči o zahraniční studenty. 
Propaguje ZČU v zahraničí a podílí 
se na vydávání cizojazyčných 
materiálů. Úzce spolupracuje se 
studentskými organizacemi 
IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen.

www.international.zcu.cz

EU CAREERS 
AMBASSADOR

e-mail – eucareers.zcu@gmail.com
Facebook – EU Careers ZČU

Studenti se zájmem o stáž či 
pracovní pozici v institucích EU se 
mohou obracet na EU Careers 
Ambassadora, který je schopen 
poskytnout potřebné informace 
o aktuálních nabídkách či 
potenciálním uplatnění, skrze svou 
úzkou spolupráci s úřadem EPSO
a Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR. Kariéra v EU přináší zajímavé 
pracovní zkušenosti 
v mezinárodním multikulturním 
cizojazyčném prostředí nejen pro 
studenty humanitních oborů. 
Cílovou skupinou výběrových řízení 
sice nejčastěji bývají studenti 
jazyků, politologie, práva 
a ekonomie ale žádaní jsou 
i studenti a absolventi technických 
a přírodovědných oborů. EU 
Careers Ambassador Vás formou 
semináře či individuálního setkání 
seznámí se Vším ohledně stáží, 
podání přihlášky, přípravy na 
výběrové řízení, a s dalšími 
podrobnostmi, které Vás zajímají.

KARIÉRNÍ CENTRUM

Adresa – Univerzitní 2746/22 
(UK619, UK623)
web – www.careercentre.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 220
e-mail – career@rek.zcu.cz

Cílem Kariérního centra 
Západočeské univerzity v Plzni 
(Career centre) je pomoci vám,
studentům, a čerstvým 
absolventům ZČU při rozhodování 
o vaší budoucí profesní kariéře 
a usnadnit vám vstup na pracovní 
trh. Kariérní centrum organizuje 
přednášky a workshopy zaměřené 
především na rozvoj soft skills 
(prezentační dovednosti, 
komunikační dovednosti, time 
management atd.) Dále studentům 
nabízí sadu psychodiagnostických 

testů, které vám pomohou lépe 
poznat sami sebe a usnadní vám 
odpovědi na zapeklité otázky 
personalistů. Následně nabízí 
komplexní individuální kariérové 
poradenství včetně konzultace 
životopisu či motivačního dopisu. 
Zkrátka rádi vám pomůžeme 
s čímkoli, co se týká vašeho 
profesního rozvoje a společně s KC 
dotáhnete váš nástup do práce k 
dokonalosti.
Na našem Facebooku sdílíme jak 
pozvánky na zajímavé přednášky 
a workshopy týkající se rozvoje 
kariéry, tak zajímavé pracovní 
nabídky určené pro studenty či 
čerstvé absolventy. Sledujte KC na 
@CareerZCU a nic vám neunikne!
Služby KC jsou určené studentům 
všech fakult a jsou zdarma.

 
KULTURKA

Adresa – Sedláčkova 19
Tel.: +420 377 631 356
e-mail – kulturka@rek.zcu.cz
Facebook – @kulturkazcu

Kulturka, klubovna a univerzitní 
co-workingové centrum, 
je dějištěm drobných kulturních 
akcí (výstav, besed, workshopů, 
dobročinných bazarů). Dveře 
klubovny jsou otevřené komukoliv, 
kdo si chce posedět, číst, pracovat 
v klidném prostředí. Univerzitní 
co-working (sousedící s klubovnou) 
je pak prostorem určeným 

primárně pro studenty 
a zaměstnance ZČU, kteří jej 
mohou využívat za účelem 
vlastních pracovních aktivit. Prostor 
je plně kancelářsky vybaven 
a studentům/studentským 
organizacím nabízí vhodné 
prostředí pro práci na vlastních 
projektech, týmové porady 
či pracovní jednání.
Na programu Kulturky může 
participovat každý, kdo projeví 
zájem. Provozovatelem Kulturky je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU, které dané prostory zároveň 

využívá pro realizaci některých 
svých aktivit, včetně pořádání 
pravidelných poraden pro 
hendikepované a zahraniční 
studenty

PROVOZNÍ DOBA
Po–Čt: 9:00—19:00
Pá: 9:00—15:00

Během prázdnin se provozní doba 
mění, doporučujeme sledovat FB 
stránku @kulturkazcu.

Výuka        15. 2. – 19. 5. 2021
Výuka FZS        1. 2. – 28. 5. 2021
Zkouškové      20. 5. – 27. 6. 2021
                                 23. 8. – 31. 8. 2021
Zkouškové               3. 5. – 25. 6. 2021
                                 23. 8. – 31. 8. 2021
Vyhlášení termínů 
zkouše                                   7. 5. 2021
Mezní termín pro získání 
zápočtů a zkoušek            31. 8. 2021

1                            07:30–08:15
2                            08:25–09:10
3                            09:20–10:05
4                             10:15–11:00
5                             11:10–11:55
6                            12:05–12:50
7                            13:00–13:45

Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

STRUČNÝ PRŮVODCE STUDIJNÍMI PŘEDPISY

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents

LETNÍ SEMESTR
VOLNÉ DNY   
Velký pátek                           2. 4. 2021
Velikonoční pondělí            5. 4. 2021
Velikonoční prázdniny  1. 4. 2021
Svátek práce   1. 5. 2021
Den vítězství   8. 5. 2021

ROZDĚLENÍ VÝUKOVÉHO ČASU NA ZČU

19

ČASOVÉ BLOKY

Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.

8                            13:55–14:40
9                            14:50–15:35
10                           15:45–16:30
11                           16:40–17:25
12                           17:35–18:20
13                           18:30–19:15
14                           19:25–20:10



INFORMAČNÍ A 
PORADENSKÉ CENTRUM 
(IPC)

Adresa – Univerzitní 20 (UI 213)
web – www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
Tel.: +420 377 631 350-4
e-mail:  ipcentr@rek.zcu.cz
Facebook @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum 
ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, 
psychologických a právních služeb. 
Poradenští pracovníci pomáhají 
svým klientům (tj. především 
uchazečům o studium a stávajícím 
studentům) s orientací v určité 
problematice, s řešením problémů 
a překonáváním nesnází, s kterými 
se setkávají v osobním nebo 
profesním životě a které ovlivňují 
jejich studium.
Centrum zajišťuje také odborné 
poradenství pro uchazeče 
a studenty se specifickými 
potřebami, organizuje asistenční 
služby, komunikuje s fakultami 
v otázkách nastavení takových 
podmínek, které těmto osobám 
umožní v plném rozsahu 
a v jednotné úrovni studovat atd.
Informační a poradenské centrum 
je celouniverzitním kontaktním 
útvarem v agendě poplatků za 
studium, ubytovacích a sociálních 
stipendií.
IPC rovněž spravuje prostor 
Kulturky v centru města a je 
hlavním pořadatelem akce Rok 
jedna ZČU, která cílí na studenty 

prvních ročníků a pomáhá jim se 
v nové studijní a životní etapě 
zorientovat a předejít zároveň 
i jejich studijní neúspěšnosti.

PROVOZNÍ DOBA*
v době výuky: Po–Čt 9:00–15:00

ve zkouškovém období a během 
prázdnin: Po–Čt 10:00–14:00

*mimo uvedenou provozní dobu je možná 
konzultace na základě telefonického nebo 
e-mailového objednání

B-ROOM

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá 8–20 hod

Facebook – @broomzcu
Rezervace – broom@rek.zcu.cz

B-room je univerzitní klubovna, kde 
budeš mít klid na práci, ale i prostor 
pro setkávání či odpočinek. Nachází 
se v univerzitním kampusu přímo 
naproti HelpDesku CIVu (UI203). 
B-room spravuje tým IPC a tým 
CIVu
.
INTERNATIONAL OFFICE

Toto pracoviště na starosti 
poradenství fakultám/katedrám 
o vzdělávacích projektech Evropské 
unie a dalších mezinárodních 
vzdělávacích projektech, podávání 
přihlášek projektů a jejich 
organizační, finanční 
a administrativní řízení. 

Zprostředkovává kontakty na 
celouniverzitní úrovni v rámci 
zahraniční spolupráce s partnery, 
nadacemi a velvyslanectvími. 
Připravuje mezinárodní dohody 
o přímé spolupráci a monitoruje 
jejich aktivní plnění. Poskytuje 
informace a poradenství 
o možnostech stipendijních pobytů 
v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, 
studium, vědecké a přednáškové 
pobyty atd.). Koordinuje projekty 
Erasmus+ a další mezinárodně 
vzdělávací projekty na univerzitní 
úrovni. Zprostředkovává nábor 
a péči o zahraniční studenty. 
Propaguje ZČU v zahraničí a podílí 
se na vydávání cizojazyčných 
materiálů. Úzce spolupracuje se 
studentskými organizacemi 
IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen.

www.international.zcu.cz

EU CAREERS 
AMBASSADOR

e-mail – eucareers.zcu@gmail.com
Facebook – EU Careers ZČU

Studenti se zájmem o stáž či 
pracovní pozici v institucích EU se 
mohou obracet na EU Careers 
Ambassadora, který je schopen 
poskytnout potřebné informace 
o aktuálních nabídkách či 
potenciálním uplatnění, skrze svou 
úzkou spolupráci s úřadem EPSO
a Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR. Kariéra v EU přináší zajímavé 
pracovní zkušenosti 
v mezinárodním multikulturním 
cizojazyčném prostředí nejen pro 
studenty humanitních oborů. 
Cílovou skupinou výběrových řízení 
sice nejčastěji bývají studenti 
jazyků, politologie, práva 
a ekonomie ale žádaní jsou 
i studenti a absolventi technických 
a přírodovědných oborů. EU 
Careers Ambassador Vás formou 
semináře či individuálního setkání 
seznámí se Vším ohledně stáží, 
podání přihlášky, přípravy na 
výběrové řízení, a s dalšími 
podrobnostmi, které Vás zajímají.

KARIÉRNÍ CENTRUM

Adresa – Univerzitní 2746/22 
(UK619, UK623)
web – www.careercentre.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 220
e-mail – career@rek.zcu.cz

Cílem Kariérního centra 
Západočeské univerzity v Plzni 
(Career centre) je pomoci vám,
studentům, a čerstvým 
absolventům ZČU při rozhodování 
o vaší budoucí profesní kariéře 
a usnadnit vám vstup na pracovní 
trh. Kariérní centrum organizuje 
přednášky a workshopy zaměřené 
především na rozvoj soft skills 
(prezentační dovednosti, 
komunikační dovednosti, time 
management atd.) Dále studentům 
nabízí sadu psychodiagnostických 

testů, které vám pomohou lépe 
poznat sami sebe a usnadní vám 
odpovědi na zapeklité otázky 
personalistů. Následně nabízí 
komplexní individuální kariérové 
poradenství včetně konzultace 
životopisu či motivačního dopisu. 
Zkrátka rádi vám pomůžeme 
s čímkoli, co se týká vašeho 
profesního rozvoje a společně s KC 
dotáhnete váš nástup do práce k 
dokonalosti.
Na našem Facebooku sdílíme jak 
pozvánky na zajímavé přednášky 
a workshopy týkající se rozvoje 
kariéry, tak zajímavé pracovní 
nabídky určené pro studenty či 
čerstvé absolventy. Sledujte KC na 
@CareerZCU a nic vám neunikne!
Služby KC jsou určené studentům 
všech fakult a jsou zdarma.

 
KULTURKA

Adresa – Sedláčkova 19
Tel.: +420 377 631 356
e-mail – kulturka@rek.zcu.cz
Facebook – @kulturkazcu

Kulturka, klubovna a univerzitní 
co-workingové centrum, 
je dějištěm drobných kulturních 
akcí (výstav, besed, workshopů, 
dobročinných bazarů). Dveře 
klubovny jsou otevřené komukoliv, 
kdo si chce posedět, číst, pracovat 
v klidném prostředí. Univerzitní 
co-working (sousedící s klubovnou) 
je pak prostorem určeným 

primárně pro studenty 
a zaměstnance ZČU, kteří jej 
mohou využívat za účelem 
vlastních pracovních aktivit. Prostor 
je plně kancelářsky vybaven 
a studentům/studentským 
organizacím nabízí vhodné 
prostředí pro práci na vlastních 
projektech, týmové porady 
či pracovní jednání.
Na programu Kulturky může 
participovat každý, kdo projeví 
zájem. Provozovatelem Kulturky je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU, které dané prostory zároveň 

využívá pro realizaci některých 
svých aktivit, včetně pořádání 
pravidelných poraden pro 
hendikepované a zahraniční 
studenty

PROVOZNÍ DOBA
Po–Čt: 9:00—19:00
Pá: 9:00—15:00

Během prázdnin se provozní doba 
mění, doporučujeme sledovat FB 
stránku @kulturkazcu.

Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.



INFORMAČNÍ A 
PORADENSKÉ CENTRUM 
(IPC)

Adresa – Univerzitní 20 (UI 213)
web – www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
Tel.: +420 377 631 350-4
e-mail:  ipcentr@rek.zcu.cz
Facebook @IPC.ZCU.CZ

Informační a poradenské centrum 
ZČU představuje ucelený systém 
studijních, sociálních, 
psychologických a právních služeb. 
Poradenští pracovníci pomáhají 
svým klientům (tj. především 
uchazečům o studium a stávajícím 
studentům) s orientací v určité 
problematice, s řešením problémů 
a překonáváním nesnází, s kterými 
se setkávají v osobním nebo 
profesním životě a které ovlivňují 
jejich studium.
Centrum zajišťuje také odborné 
poradenství pro uchazeče 
a studenty se specifickými 
potřebami, organizuje asistenční 
služby, komunikuje s fakultami 
v otázkách nastavení takových 
podmínek, které těmto osobám 
umožní v plném rozsahu 
a v jednotné úrovni studovat atd.
Informační a poradenské centrum 
je celouniverzitním kontaktním 
útvarem v agendě poplatků za 
studium, ubytovacích a sociálních 
stipendií.
IPC rovněž spravuje prostor 
Kulturky v centru města a je 
hlavním pořadatelem akce Rok 
jedna ZČU, která cílí na studenty 

prvních ročníků a pomáhá jim se 
v nové studijní a životní etapě 
zorientovat a předejít zároveň 
i jejich studijní neúspěšnosti.

PROVOZNÍ DOBA*
v době výuky: Po–Čt 9:00–15:00

ve zkouškovém období a během 
prázdnin: Po–Čt 10:00–14:00

*mimo uvedenou provozní dobu je možná 
konzultace na základě telefonického nebo 
e-mailového objednání

B-ROOM

PROVOZNÍ DOBA 
Po–Pá 8–20 hod

Facebook – @broomzcu
Rezervace – broom@rek.zcu.cz

B-room je univerzitní klubovna, kde 
budeš mít klid na práci, ale i prostor 
pro setkávání či odpočinek. Nachází 
se v univerzitním kampusu přímo 
naproti HelpDesku CIVu (UI203). 
B-room spravuje tým IPC a tým 
CIVu
.
INTERNATIONAL OFFICE

Toto pracoviště na starosti 
poradenství fakultám/katedrám 
o vzdělávacích projektech Evropské 
unie a dalších mezinárodních 
vzdělávacích projektech, podávání 
přihlášek projektů a jejich 
organizační, finanční 
a administrativní řízení. 

Zprostředkovává kontakty na 
celouniverzitní úrovni v rámci 
zahraniční spolupráce s partnery, 
nadacemi a velvyslanectvími. 
Připravuje mezinárodní dohody 
o přímé spolupráci a monitoruje 
jejich aktivní plnění. Poskytuje 
informace a poradenství 
o možnostech stipendijních pobytů 
v zahraničí (stáže, jazykové kurzy, 
studium, vědecké a přednáškové 
pobyty atd.). Koordinuje projekty 
Erasmus+ a další mezinárodně 
vzdělávací projekty na univerzitní 
úrovni. Zprostředkovává nábor 
a péči o zahraniční studenty. 
Propaguje ZČU v zahraničí a podílí 
se na vydávání cizojazyčných 
materiálů. Úzce spolupracuje se 
studentskými organizacemi 
IAESTE, AIESEC, AEGEE a ESN 
Pilsen.

www.international.zcu.cz

EU CAREERS 
AMBASSADOR

e-mail – eucareers.zcu@gmail.com
Facebook – EU Careers ZČU

Studenti se zájmem o stáž či 
pracovní pozici v institucích EU se 
mohou obracet na EU Careers 
Ambassadora, který je schopen 
poskytnout potřebné informace 
o aktuálních nabídkách či 
potenciálním uplatnění, skrze svou 
úzkou spolupráci s úřadem EPSO
a Ministerstvem zahraničních věcí 

ČR. Kariéra v EU přináší zajímavé 
pracovní zkušenosti 
v mezinárodním multikulturním 
cizojazyčném prostředí nejen pro 
studenty humanitních oborů. 
Cílovou skupinou výběrových řízení 
sice nejčastěji bývají studenti 
jazyků, politologie, práva 
a ekonomie ale žádaní jsou 
i studenti a absolventi technických 
a přírodovědných oborů. EU 
Careers Ambassador Vás formou 
semináře či individuálního setkání 
seznámí se Vším ohledně stáží, 
podání přihlášky, přípravy na 
výběrové řízení, a s dalšími 
podrobnostmi, které Vás zajímají.

KARIÉRNÍ CENTRUM

Adresa – Univerzitní 2746/22 
(UK619, UK623)
web – www.careercentre.zcu.cz
Tel.: +420 377 631 220
e-mail – career@rek.zcu.cz

Cílem Kariérního centra 
Západočeské univerzity v Plzni 
(Career centre) je pomoci vám,
studentům, a čerstvým 
absolventům ZČU při rozhodování 
o vaší budoucí profesní kariéře 
a usnadnit vám vstup na pracovní 
trh. Kariérní centrum organizuje 
přednášky a workshopy zaměřené 
především na rozvoj soft skills 
(prezentační dovednosti, 
komunikační dovednosti, time 
management atd.) Dále studentům 
nabízí sadu psychodiagnostických 

testů, které vám pomohou lépe 
poznat sami sebe a usnadní vám 
odpovědi na zapeklité otázky 
personalistů. Následně nabízí 
komplexní individuální kariérové 
poradenství včetně konzultace 
životopisu či motivačního dopisu. 
Zkrátka rádi vám pomůžeme 
s čímkoli, co se týká vašeho 
profesního rozvoje a společně s KC 
dotáhnete váš nástup do práce k 
dokonalosti.
Na našem Facebooku sdílíme jak 
pozvánky na zajímavé přednášky 
a workshopy týkající se rozvoje 
kariéry, tak zajímavé pracovní 
nabídky určené pro studenty či 
čerstvé absolventy. Sledujte KC na 
@CareerZCU a nic vám neunikne!
Služby KC jsou určené studentům 
všech fakult a jsou zdarma.

 
KULTURKA

Adresa – Sedláčkova 19
Tel.: +420 377 631 356
e-mail – kulturka@rek.zcu.cz
Facebook – @kulturkazcu

Kulturka, klubovna a univerzitní 
co-workingové centrum, 
je dějištěm drobných kulturních 
akcí (výstav, besed, workshopů, 
dobročinných bazarů). Dveře 
klubovny jsou otevřené komukoliv, 
kdo si chce posedět, číst, pracovat 
v klidném prostředí. Univerzitní 
co-working (sousedící s klubovnou) 
je pak prostorem určeným 

primárně pro studenty 
a zaměstnance ZČU, kteří jej 
mohou využívat za účelem 
vlastních pracovních aktivit. Prostor 
je plně kancelářsky vybaven 
a studentům/studentským 
organizacím nabízí vhodné 
prostředí pro práci na vlastních 
projektech, týmové porady 
či pracovní jednání.
Na programu Kulturky může 
participovat každý, kdo projeví 
zájem. Provozovatelem Kulturky je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU, které dané prostory zároveň 

využívá pro realizaci některých 
svých aktivit, včetně pořádání 
pravidelných poraden pro 
hendikepované a zahraniční 
studenty

PROVOZNÍ DOBA
Po–Čt: 9:00—19:00
Pá: 9:00—15:00

Během prázdnin se provozní doba 
mění, doporučujeme sledovat FB 
stránku @kulturkazcu.

Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.



Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents

Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.



Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.



Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.



Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.



Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents

programu studujícímu ve standard-
ní době studia děkan na základě 
VSP na dobu deseti měsíců daného 
akademického roku, pokud stan-
dardní doba studia nekončí 
v průběhu akademického roku 
a pokud student získal v uplynulém 
roce alespoň 60 kreditů.

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM
Mimořádné stipendium může být 
děkanem nebo rektorem přiznáno 
studentovi Bc., Mgr. nebo doktor-
ského studijního programu 
a přiznává se na základě řádně
odůvodněné žádosti studenta, či na 
návrh příslušného pracoviště, nebo 
z vlastního podnětu rektora, nebo 
děkana fakulty.

DOKTORANDSKÉ 
STIPENDIUM
Studentovi doktorského studijního 
programu v prezenční formě studia 
přiznává děkan na standardní dobu 
studia doktorandské stipendium ve 
výši, kterou určí na návrh školitele a 
oborové rady. Přiznání 
doktorandského stipendia a určení 
jeho výše je v kompetenci 
jednotlivých fakult.
Více informací o studijních 
záležitostech a poradenství v této 
oblasti lze nalézt na uvedených 
internetových adresách:

www.zcu.cz/pracoviste/ipc
www.zcu.cz/study

Kontaktním pracovištěm ve věci 
přiznání a výplaty sociálního 
stipendia je Informační a poraden-
ské centrum ZČU.

UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Toto stipendium je přiznáváno 
studentům Bc., Mgr. nebo doktor-
ského studijního programu, kteří 
studují v prvním studijním progra-
mu v prezenční formě studia 
(přičemž za studium ve studijním 
programu se nepovažuje další 
studium, které bylo ukončeno 
do 30. října), nebo ve studijním 
programu na něj navazujícím, či byl 
student převeden z jednoho 
studijního programu do jiného. 
Místo trvalého pobytu studenta 
musí být mimo okres, v němž je 
místo jeho studia. Pokud student 
splňuje výše uvedené podmínky, 
je stipendium přiznáno po 
standardní dobu studia. 
Žádost o přiznání ubytovacího 
stipendia se podává elektronicky 
na předepsaném formuláři na 
Portále ZČU v sekci Moje studi-
um/Moje údaje. Kontaktním 
pracovištěm ve věci přiznání 
a výplaty ubytovacího stipendia je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU 
www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-
-poradenstvi/socialnistipendium/

PROSPĚCHOVÉ 
STIPENDIUM
Prospěchové stipendium přiznává 
studentovi Bc. nebo Mgr. studijního 

Splníš-li podmínky stanovené zákonem a Stipendijním řádem ZČU, máš 
právo na stipendium. Stipendia se poukazují bezhotovostně na bankovní 
účet studenta. S výjimkou ubytovacího a sociálního stipendia se vyplácejí 
nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Ubytovací a sociální stipendi-
um se vyplácí zpětně za kalendářní čtvrtletí ve výplatních termínech 
stanovených v rozhodnutí rektora, nejpozději však do 30 dní po skončení 
kalendářního čtvrtletí. Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankov-
ní spojení odpovídá student.

STIPENDIA
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Student veřejné nebo soukromé 
v vysoké školy, jenž splňuje záko-
nem stanovené podmínky (par. 91 
odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998), to 
jest má nárok na přídavek na dítě ve 
zvýšené výměře (rozhodný příjem 
rodiny nepřesáhl výši 1,5násobku 
životního minima), má nárok na 
stipendium ve výši jedné čtvrtiny 
základní sazby minimální mzdy za 
měsíc, vyplácené deset měsíců 
v akademickém roce v průběhu 

standardní doby studia. Student 
prokazuje tento svůj nárok vysoké 
škole písemným potvrzením 
vydaným na jeho žádost orgánem 
státní sociální podpory (tzv. Potvr-
zení pro účely přiznání sociálního 
stipendia), jehož originál nebo 
ověřenou kopii doručí do Informač-
ního a poradenského centra. 
Podmínkou pro přiznání stipendia 
je podání elektronické žádosti 
prostřednictvím Portálu ZČU 
v sekci Moje studium / Moje údaje. 



Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents

programu studujícímu ve standard-
ní době studia děkan na základě 
VSP na dobu deseti měsíců daného 
akademického roku, pokud stan-
dardní doba studia nekončí 
v průběhu akademického roku 
a pokud student získal v uplynulém 
roce alespoň 60 kreditů.

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM
Mimořádné stipendium může být 
děkanem nebo rektorem přiznáno 
studentovi Bc., Mgr. nebo doktor-
ského studijního programu 
a přiznává se na základě řádně
odůvodněné žádosti studenta, či na 
návrh příslušného pracoviště, nebo 
z vlastního podnětu rektora, nebo 
děkana fakulty.

DOKTORANDSKÉ 
STIPENDIUM
Studentovi doktorského studijního 
programu v prezenční formě studia 
přiznává děkan na standardní dobu 
studia doktorandské stipendium ve 
výši, kterou určí na návrh školitele a 
oborové rady. Přiznání 
doktorandského stipendia a určení 
jeho výše je v kompetenci 
jednotlivých fakult.
Více informací o studijních 
záležitostech a poradenství v této 
oblasti lze nalézt na uvedených 
internetových adresách:

www.zcu.cz/pracoviste/ipc
www.zcu.cz/study

www.zcu.cz/pracoviste/ipc/
studijni-poradenstvi/socialnistipendium/

Kontaktním pracovištěm ve věci 
přiznání a výplaty sociálního 
stipendia je Informační a poraden-
ské centrum ZČU.

UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Toto stipendium je přiznáváno 
studentům Bc., Mgr. nebo doktor-
ského studijního programu, kteří 
studují v prvním studijním progra-
mu v prezenční formě studia 
(přičemž za studium ve studijním 
programu se nepovažuje další 
studium, které bylo ukončeno 
do 30. října), nebo ve studijním 
programu na něj navazujícím, či byl 
student převeden z jednoho 
studijního programu do jiného. 
Místo trvalého pobytu studenta 
musí být mimo okres, v němž je 
místo jeho studia. Pokud student 
splňuje výše uvedené podmínky, 
je stipendium přiznáno po 
standardní dobu studia. 
Žádost o přiznání ubytovacího 
stipendia se podává elektronicky 
na předepsaném formuláři na 
Portále ZČU v sekci Moje studi-
um/Moje údaje. Kontaktním 
pracovištěm ve věci přiznání 
a výplaty ubytovacího stipendia je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU 
www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-
-poradenstvi/socialnistipendium/

PROSPĚCHOVÉ 
STIPENDIUM
Prospěchové stipendium přiznává 
studentovi Bc. nebo Mgr. studijního 

Splníš-li podmínky stanovené zákonem a Stipendijním řádem ZČU, máš 
právo na stipendium. Stipendia se poukazují bezhotovostně na bankovní 
účet studenta. S výjimkou ubytovacího a sociálního stipendia se vyplácejí 
nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Ubytovací a sociální stipendi-
um se vyplácí zpětně za kalendářní čtvrtletí ve výplatních termínech 
stanovených v rozhodnutí rektora, nejpozději však do 30 dní po skončení 
kalendářního čtvrtletí. Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankov-
ní spojení odpovídá student.
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Student veřejné nebo soukromé 
v vysoké školy, jenž splňuje záko-
nem stanovené podmínky (par. 91 
odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998), to 
jest má nárok na přídavek na dítě ve 
zvýšené výměře (rozhodný příjem 
rodiny nepřesáhl výši 1,5násobku 
životního minima), má nárok na 
stipendium ve výši jedné čtvrtiny 
základní sazby minimální mzdy za 
měsíc, vyplácené deset měsíců 
v akademickém roce v průběhu 

standardní doby studia. Student 
prokazuje tento svůj nárok vysoké 
škole písemným potvrzením 
vydaným na jeho žádost orgánem 
státní sociální podpory (tzv. Potvr-
zení pro účely přiznání sociálního 
stipendia), jehož originál nebo 
ověřenou kopii doručí do Informač-
ního a poradenského centra. 
Podmínkou pro přiznání stipendia 
je podání elektronické žádosti 
prostřednictvím Portálu ZČU 
v sekci Moje studium / Moje údaje. 



Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents

programu studujícímu ve standard-
ní době studia děkan na základě 
VSP na dobu deseti měsíců daného 
akademického roku, pokud stan-
dardní doba studia nekončí 
v průběhu akademického roku 
a pokud student získal v uplynulém 
roce alespoň 60 kreditů.

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM
Mimořádné stipendium může být 
děkanem nebo rektorem přiznáno 
studentovi Bc., Mgr. nebo doktor-
ského studijního programu 
a přiznává se na základě řádně
odůvodněné žádosti studenta, či na 
návrh příslušného pracoviště, nebo 
z vlastního podnětu rektora, nebo 
děkana fakulty.

DOKTORANDSKÉ 
STIPENDIUM
Studentovi doktorského studijního 
programu v prezenční formě studia 
přiznává děkan na standardní dobu 
studia doktorandské stipendium ve 
výši, kterou určí na návrh školitele a 
oborové rady. Přiznání 
doktorandského stipendia a určení 
jeho výše je v kompetenci 
jednotlivých fakult.
Více informací o studijních 
záležitostech a poradenství v této 
oblasti lze nalézt na uvedených 
internetových adresách:

www.zcu.cz/pracoviste/ipc
www.zcu.cz/study

Ať už jsi knihomol, nebo četbě zrovna neholduješ, bez knížek se při 
studiu neobejdeš. I přes to, že sami učitelé dávají materiály k výuce volně 
k dispozici na internet, zůstávají knihy důležitou součástí samostudia, 
které je také nedílnou součástí vysokoškolského života. Proto jsme pro 
Tebe připravili seznam institucí, ve kterých nalezneš literaturu pro své 
studium.

KNIHOVNY A KNIHKUPECTVÍ

Souhrnným názvem Univerzitní 
knihovna ZČU se označuje 5 
odborných knihoven a několik 
studoven, které poskytují služby 
všem studentům ZČU.   Otevírací 
doba se u každé z nich liší, proto 
jsou dole všechny rozepsané.   
Ve všech těchto zařízeních mohou 
čtenáři za poplatek používat 
samoobslužné tiskárny a kopírky. 
Knihovna nově půjčuje také čtečky 
elektronických knih. 
Až budeš hledat informace pro 
svou seminární práci, je jedna 
z poboček univerzitní knihovny 
první místo, které bys měl navštívit. 
Čtenářem se stává každý student 
ZČU bezplatně, jako průkaz mu 
slouží JIS karta.
Jak zjistíš hned při své první 
návštěvě, jsou knihy označeny 
barevnými pruhy, které mají svůj 
význam.

červený pruh
pouze k prezenčnímu studiu ve 
studovně

žlutý pruh
výpůjčka přes noc

modrý pruh
výpůjčka na 14 dní

bílý pruh
výpůjčka na dobu jednoho měsíc 
nebo do konce semestru

www.knihovna.zcu.cz

Další informace týkající se provozu 
knihovny, výpůjček a poskytování 
knihovnicko-informačních služeb 
najdeš v Knihovním a výpůjčním 
řádu, který je k dispozici v každé 
knihovně či studovně.

KNIHOVNA BORY
Adresa – Univerzitní 18
Tel.: +  420 377 637 755
e-mail:   pujcbor@uk.zcu.cz

Hlavní vstup do knihovny a 
studovna periodik (UB 111) se 
nachází v 1. NP, kde probíhá také 

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA ZČU

Kontaktním pracovištěm ve věci 
přiznání a výplaty sociálního 
stipendia je Informační a poraden-
ské centrum ZČU.

UBYTOVACÍ STIPENDIUM
Toto stipendium je přiznáváno 
studentům Bc., Mgr. nebo doktor-
ského studijního programu, kteří 
studují v prvním studijním progra-
mu v prezenční formě studia 
(přičemž za studium ve studijním 
programu se nepovažuje další 
studium, které bylo ukončeno 
do 30. října), nebo ve studijním 
programu na něj navazujícím, či byl 
student převeden z jednoho 
studijního programu do jiného. 
Místo trvalého pobytu studenta 
musí být mimo okres, v němž je 
místo jeho studia. Pokud student 
splňuje výše uvedené podmínky, 
je stipendium přiznáno po 
standardní dobu studia. 
Žádost o přiznání ubytovacího 
stipendia se podává elektronicky 
na předepsaném formuláři na 
Portále ZČU v sekci Moje studi-
um/Moje údaje. Kontaktním 
pracovištěm ve věci přiznání 
a výplaty ubytovacího stipendia je 
Informační a poradenské centrum 
ZČU 
www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-
-poradenstvi/socialnistipendium/

PROSPĚCHOVÉ 
STIPENDIUM
Prospěchové stipendium přiznává 
studentovi Bc. nebo Mgr. studijního 

Splníš-li podmínky stanovené zákonem a Stipendijním řádem ZČU, máš 
právo na stipendium. Stipendia se poukazují bezhotovostně na bankovní 
účet studenta. S výjimkou ubytovacího a sociálního stipendia se vyplácejí 
nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Ubytovací a sociální stipendi-
um se vyplácí zpětně za kalendářní čtvrtletí ve výplatních termínech 
stanovených v rozhodnutí rektora, nejpozději však do 30 dní po skončení 
kalendářního čtvrtletí. Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankov-
ní spojení odpovídá student.
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM
Student veřejné nebo soukromé 
v vysoké školy, jenž splňuje záko-
nem stanovené podmínky (par. 91 
odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998), to 
jest má nárok na přídavek na dítě ve 
zvýšené výměře (rozhodný příjem 
rodiny nepřesáhl výši 1,5násobku 
životního minima), má nárok na 
stipendium ve výši jedné čtvrtiny 
základní sazby minimální mzdy za 
měsíc, vyplácené deset měsíců 
v akademickém roce v průběhu 

standardní doby studia. Student 
prokazuje tento svůj nárok vysoké 
škole písemným potvrzením 
vydaným na jeho žádost orgánem 
státní sociální podpory (tzv. Potvr-
zení pro účely přiznání sociálního 
stipendia), jehož originál nebo 
ověřenou kopii doručí do Informač-
ního a poradenského centra. 
Podmínkou pro přiznání stipendia 
je podání elektronické žádosti 
prostřednictvím Portálu ZČU 
v sekci Moje studium / Moje údaje. 



Na koho se mohu obrátit ve 
studijních záležitostech?
Veškeré studijní záležitosti vyřizují 
studijní oddělení jednotlivých 
fakult, kde mají nejpřesnější infor-
mace pro danou fakultu/ústav. 
Veškeré informace spojené se 
studiem získáš také v IPC 
(Informačním a poradenském 
centru) a případně se můžeš obrátit 
na úsek prorektora pro studijní 
a pedagogickou činnost.

Nedostavil jsem se k zápisu. Jak 
mám postupovat?
Pokud se do pěti dnů písemně 
omluvíš děkanovi a tvoje omluva 
bude uznána, zapíšeš se v náhrad-
ním termínu. Pokud se neomluvíš 

nebo tvoje omluva nebude přijata, 
studium ti bude ukončeno.

Kdy a jak probíhá předzápis 
předmětů?
Většinou od druhého ročníku, 
někdy již prvního ročníku 
letního semestru (LS) si zapisuješ 
předměty sám. Znamená to přihlá-
sit se na Portál ZČU a tebou vybra-
né předměty si zapsat. Data jsou 
zveřejněna na stránkách jednotli-
vých fakult. Nezapomeň, že si 
můžeš zapsat předmět z jakékoli 
fakulty a katedry.

Co je to studijní plán?
Studentova „cesta studiem“. Zákla-
dem je doporučený studijní plán 
oboru, který obsahuje doporučené 
řazení předmětů pro úspěšné 
absolvování studia. Student si 
vytváří svůj osobní studijní plán při 
předzápisech/zápisech, tím že si 
předměty skutečně zapisuje.

Mohu absolvovat akademický rok 
podle individuálního plánu?
Student může požádat o změny 
v doporučeném studijním plánu, 
případně o náhradní způsob 
splnění studijních povinností nebo 
změnu formy studia.

Co je to povinný předmět?
Povinné předměty („Áčkové”) musí 
úspěšně absolvovat všichni 
studenti, tak jak jim je předepisuje 
daný Studijní plán. Je důležité 
sledovat vyhlášky děkana kvůli 
možným změnám Studijního 
plánu.
 
Jaký nejmenší počet předmětů si 
mohu zapsat na akademický rok?
Na akademický rok si zapiš takový 
počet předmětů, aby součet 
kreditů příslušný těmto předmě-
tům odpovídal požadavkům pro 
pokračování ve studiu podle 
Studijního a zkušebního řádu. 
Předměty jsou rozděleny podle 
povinnosti absolvování. Povinný 
předmět je označen písmenem „A”, 
povinně volitelný „B” a výběrový 
„C”.
 
Co je to zápisová propustka?
Pokud nesplníš „béčkový” či 
„céčkový” předmět, máš povinnost 
si ho znovu zapsat. Této povinnosti 
se můžeš zbavit použitím zápisové 
propustky, nicméně jejich počet je 
omezený a rovná se počtu let 
standardní doby studia. Na žádost 
může děkan přiznat další propust-
ky.
  
Jak je to s „béčkovými” 
a „céčkovými” předměty?
Povinně volitelné předměty musíš 
absolvovat alespoň v předepsané 
kreditní hodnotě nebo předepsa-
ném počtu předmětů pro daný 
blok. Výběrové předměty si zapisu-

ješ podle vlastního uvážení a zájmu 
na jakékoli fakultě v rámci ZČU. 
Je třeba ale počítat s tím, že pokud 
nesplníš předmět zakončený 
zkouškou, ovlivní to tvůj vážený 
studijní průměr (VSP), což může 
mít později vliv na postup studiem. 
Navíc již zapsaný „béčkový” 
či „céčkový” předmět musíš splnit. 
Pokud se ti to nepovede, musíš si 
ho opět zapsat či použít zápisovou 
propustku. Při nesplnění na druhý 
pokus je následkem ukončení 
studia.

Co je to vážený studijní průměr 
(VSP)?
Vypočte se jako podíl součtu 
výsledných známek z definované 
množiny předmětů zakončených 
zkouškou násobených kreditním 
ohodnocením příslušných předmě-
tů a celkového součtu kreditů 
z těchto předmětů. U předmětů, 
které měl student zapsané a které 
neukončil alespoň známkou dobře, 
se do VSP započítává známka 4. 
Při opakovaném zápisu předmětu 
se do celkového VSP započítává 
pouze známka získaná v opakova-
ném absolvování předmětu. VSP 
se zaokrouhluje na dvě desetinná 
místa podle pravidel zaokrouhlová-
ní.

Jsou cvičení či semináře povinné?
Ano, jsou povinné, pokud je tak 
určeno rozhodnutím děkana 
fakulty. Do 14 dnů po zahájení 
výuky v semestru se dozvíš, jaké 
jsou podmínky pro absolvování 

předmětu (podmínky získání 
zápočtu nebo zkoušky) a ty by se 
neměly v průběhu semestru 
změnit.

Jsou přednášky povinné?
Přednášky většinou povinné nejsou, 
účast na nich je doporučená, 
ale závisí též na požadavcích 
daného vyučujícího.

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám 
možnosti?
V každém případě si musíš přísluš-
ný předmět znovu zapsat, pokud jsi 
ho už neměl zapsaný dvakrát. 
Pokud předmět končí zkouškou, 
nemůžeš tuto zkoušku konat.
Zapsal jsem si předmět podruhé. 

Může mi být uznán zápočet, který 
jsem získal při prvním zapsání?
Pojem „uznání zápočtu” podle 
studijního a zkušebního řádu 
obecně neexistuje. Nicméně 
vyučující může zápočet uznat, 
pokud je to v souladu s pravidly 
stanovenými pro daný předmět.

Jak je to se zapisováním na 
zkoušku?
Na zkoušku se zapisuješ prostřed-
nictvím Portálu ZČU. Ze zkouškové-
ho termínu, kam jsi přihlášen, se lze 
i odepsat a to nejpozději 24 hodin 
před zkouškou, nicméně celkový 
počet zapsání se je omezen na 5. 
Do tohoto čísla se počítají i zápisy 
na opravné termíny. Zápisový pokus 
se nepočítá, pokud se z termínu 

odepíšeš tentýž kalendářní den, co 
ses zapsal.

Neudělal jsem zkoušku. Jaké 
mám možnosti?
Máš možnost ji dvakrát opakovat 
(celkem 3 pokusy). Poté je možné 
daný předmět zapsat podruhé. 
Třetí zapsání již nejde. Pokud 
nesplníš zkoušku při druhém 
zapsání, je ti studium ukončeno. 
Známka z předmětu, který na první 
zapsání nesplníš, je „nevyhověl”, 
tedy 4, a to i přesto, že na druhé 
zapsání tento předmět splníš. Tato 
skutečnost může ovlivnit VSP.

Nepokládám zkoušku za 
objektivní. Jaké mám možnosti?
Můžeš požádat vedoucího katedry 
o konání opravné zkoušky i před 
komisí. Komisi jmenuje vedoucí 
katedry. O konání této opravné 
zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”, protože 
jsem se ke zkoušce nedostavil?
Ano. Pokud ses ke zkoušce nedo-
stavil a předem se neodhlásil ani 
neomluvil, nebo pokud jsi odstou-
pil od zkoušky či nepřijal známku, 
jsi ohodnocen klasifikačním 
stupněm „nevyhověl”.

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

Lze konat zkoušky v době prázd-
nin?
Ano, pokud katedra vypsala termín.

Za jakých podmínek mohu být 
zapsán do dalšího ročníku?
Do dalšího ročníku může být 
zapsán student, který získal v 
uplynulém akademickém roce 
příslušný počet kreditů (nepočítají 
se kredity uznané z dřívějšího 
studia). Studium je ukončeno 
studentovi, který sice splnil kreditní 
limit, ale nesplnil VSP za poslední 
ukončený akademický rok.

Nesplnil jsem podmínky pro zápis 
do dalšího akademického roku. 
Jaké mám možnosti?
Pokud jsi nesplnil podmínky pro 
zápis do dalšího akademického 
roku, bude tvé studium ukončeno.

Je možné celé studium na fakultě 
absolvovat v angličtině?
Studium celého studijního progra-
mu v angličtině je možné na FAV, 
FEL a FST na všech úrovních, tj. 
bakalářské, magisterské i doktorské 
studium. Tento typ studia je určen 
hlavně zahraničním studentům.

Jak je to se studiem jazyků?
Jazyky jsou na jednotlivých fakul-
tách zařazeny mezi výběrové, 
povinné nebo povinně volitelné
předměty. Student je povinen 
během studia vykonat jazykové 
zkoušky podle předpisů fakulty.

Jak probíhá kontrola studia?
Tvé studium může být kontrolová-
no nejen pomocí zkoušek 
a zápočtů na závěr semestru, ale 
také během semestru různými 
kontrolními pracemi, referáty, 
testy, kontroly účasti na seminá-
řích a cvičeních nebo vypracová-
ním semestrální práce. U umělec-
kých oborů je třeba splnit pod-
mínku klauzury. Kontrola studia 
se provádí v časových úsecích 
daných studijním plánem studijní-
ho programu. Pokud student 
nezískal počet kreditů nutný pro 
pokračování ve studiu, nemůže 
být zapsán do dalšího semestru, 
akademického roku nebo bloku 
studia. Jako kritérium hodnocení 
studijních výsledků slouží VSP, 
který se zpracovává pro každého 
studenta za každý akademický 
rok, za první etapu studia a za 
celkové studium před absolvová-
ním státní závěrečné zkoušky.

Nehodí se mi rozvrh, lze ho 
změnit?
Změnit si rozvrh je možné zcela 
výjimečně. Pokud se ti nehodí 
nějaké cvičení, můžeš se domluvit 
s vyučujícím jiného termínu. Když 
se do vybraného cvičení vejdeš, 
neměl by být problém. Změnu 
je třeba projednat s vyučujícím.

Kdy mohu studium přerušit?
Studium lze přerušit nejdříve po 
úspěšném ukončení 1. akademic-
kého roku. V průběhu zkouškové-
ho období může být přerušeno 

pouze ze závažných důvodů. 
Minimální doba přerušení je jeden 
semestr. V době přerušení nejsi 
studentem a ztrácíš studentské 
výhody. Student má právo na 
přerušení studia vždy v souvislosti 
s těhotenstvím, porodem či 
rodičovstvím, a to po celou uzna-
nou dobu rodičovství. Právo na 
přerušení studia je studentovi po 
tuto dobu přiznáno i v souvislosti 
s převzetím dítěte do péče nahra-
zující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu 
podle občanského zákoníku nebo 
právních předpisů upravujících 
státní sociální podporu. Doba 
přerušení se nezapočítává do 
celkové doby přerušení studia ani 
do maximální doby studia. V době 
přerušení studia není osoba 
studentem.

Na jak dlouho lze přerušit studi-
um?
Nejdelší celková doba přerušení 
studia u bakalářského studijního 
programu nesmí být delší než 12 
měsíců a u magisterského studia 
delší než 24 měsíců.

Jak mám postupovat po uplynutí 
lhůty pro přerušení?
Jsi povinen se v daném termínu, 
nejdéle však do 5 dní, opětovně 
zapsat do studijního programu. 
Pokud tak neučiníš a do pěti dnů 
se děkanovi písemně neomluvíš, 
studium se ukončuje. Na základě 
písemné žádosti děkanovi lze 
přerušení studia ukončit i před 

uplynutím lhůty pro přerušení.
Za jakých podmínek mohu 
zanechat studia?
Student může zanechat studia 
kdykoliv, bez udání důvodů. Tuto 
skutečnost je povinen písemně 
oznámit studijnímu oddělení. 
Fakulta ukončuje studium k datu 
doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?
dnem, kdy bylo fakultě doručeno 
studentovo písemné oznámení 
o zanechání studia
dnem, kdy rozhodnutí o ukončení 
studia nabylo právní moci
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení 
ze studia nabylo právní moci
dnem, kdy byla vykonána státní 
závěrečná zkouška nebo její 
poslední část

Může mi být uznáno studium z 
jiné vysoké školy?
Děkan může uznat na základě 
žádosti studenta část studia z jiné 
české nebo zahraniční školy.

Kolik let mohu bezplatně 
studovat?
Bezplatně můžeš studovat 
o jeden rok déle, než je standardní 
doba. Po studiu delším, než je 
standardní doba studia, ztrácíš 
nárok na ubytovací a sociální 
stipendium. Od 26 let si také 
musíš sám platit zdravotní pojiště-
ní a ztrácíš například nárok na 
zlevněné jízdné MHD.

Co se stane, když mi ukončí 
studium?
Pokud je ti studium ukončeno, 
ztrácíš všechny výhody studenta 
(ubytování na koleji, stravování v 
menze, zvýhodněná jízdenka MHD, 
sociální příspěvky podmíněné 
studiem a další).

Je možné opakovat první ročník?
Ne, první ročník opakovat nelze. 
Je nutno znovu podat přihlášku.

CO JE JEŠTĚ UŽITEČNÉ 
ZNÁT?

Studenti mají povinnost mít 
v Portálu uvedenou platnou adresu 
trvalého bydliště a případně 
doručovací adresu.
Úplné znění Studijního a zkušební-
ho řádu najdeš na uvedené inter-
netové adrese: legislativa.zcu.cz/-
ven/studijni.pdf

www.zcu.cz/cs/University/Impor-
tant-documents

půjčování a rezervace knih. V 2. NP 
je volný výběr knih a studovna.

Otevírací doba knihovny 
a studovny
Po–Čt  8:00–20:00
Pá  8:00–15:00

FILOZOFICKÁ A 
PRÁVNICKÁ KNIHOVNA
Adresa – sady Pětatřicátníků 16
Tel.:  + 420 377 637 744
e-mail:  pujcpra@uk.zcu.cz

Otevírací doba knihovny
Po–Čt  8:00–20:00
Pá  8:00–15:00

KNIHOVNA 
ZDRAVOTNICKÝCH 
STUDIÍ
Adresa – Sedláčkova 31 (ST 405)
Tel.: + 420 377 637 788
e-mail:  pujckzs@uk.zcu.cz

Otevírací doba knihovny
Po–Čt  8:00 –18:00
Pá  8:00 –15:00

PEDAGOGICKÁ 
KNIHOVNA
Adresa – Klatovská 51 (KL 118)
Tel.: + 420 377 637 733
e-mail:  pujcped@uk.zcu.cz

Otevírací doba knihovny 
a studovny
Po–Čt  8:00–20:00
Pá  8:00 –15:00

STUDOVNA PERIODIK
Adresa  Klatovská 51 (KL 245)
Tel.: +420 377 637 736

Otevírací doba studovny periodik
Po–Čt   8:00 –18:00
Pá  8:00 –15:00

STUDOVNA 
VELESLAVÍNOVA
Adresa – Veleslavínova 42 (VC 112)
Tel.: + 420 377 637 837

Otevírací doba studovny
Po–Čt  8:00–18:00
Pá  8:00–15:00

EKONOMICKÁ KNIHOVNA 
V CHEBU
Adresa – Hradební 22, Cheb
Tel.: + 420 377 637 766
e-mail:  pujceko@uk.zcu.cz

Otevírací doba knihovny
Po–Čt  8:00 –18:00
Pá  8:00 –12:00

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ 
KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO 
KRAJE

Další možností získání studijních 
materiálů je Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského kraje. 
Poplatek za vystavení čtenářského 
průkazu je 60 Kč plus 15 Kč za 
kartu. Vědecká knihovna má 
několik dílčích knihoven  
(Anglickou, Německou, Rakouskou 
a Knihovnu pro nevidomé). 
Další informace nalezneš na 
internetových stránkách knihovny.
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Kde mám hledat oficiální 
informace o studijních plánech 
a předpisech?
Všechny informace o aktuálních 
studijních předpisech najdeš na 
webu www.legislativa.zcu.cz.

Kde získám doklad o zapsání 
ke studiu?
Dokladem o zapsání ke studiu je 
výkaz o studiu (hovorově index), 
řádně potvrzený pro akademický 
rok studijním oddělením příslušné 

fakulty. O konání zápisu se dozvíš 
na studijním oddělení dané fakulty 
v termínu stanoveném děkanem 
fakulty.

Co je to imatrikulace?
Imatrikulace je akt zápisu do 
Akademické obce, přičemž jako 
student vysoké školy složíš 
slavnostní slib. Čeká tě během 
podzimu, sleduj vyhlášku děkana 
fakulty. Neúčast na imatrikulaci 
může být důvodem k ukončení 
studia.

Co je to kredit?
Kredit je jednotka, která vyjadřuje 
rozsah a obtížnost předmětu. 
Jeden kredit představuje 1/60 
průměrné roční studijní zátěže 
studenta při standardní době studia 
a doporučeném časovém plánu 
studia. Počet kredit přidělený 
jednotlivým předmětům je uveden 
na www.portal.zcu.cz.

Kolik kreditů bych měl získat 
v jednom ročníku?
Počet kreditů, které musíš v prvním 
semestru studia minimálně získat, 
se na každé fakultě může lišit, 
ale většinou to je 20 kreditů (blíže 
viz Studijní a zkušební řád ZČU). 
Během studia ve vyšších ročnících 
bys měl získat minimálně 80 
kreditů za 4 po sobě jdoucí semes-
try. Mezní termín pro získání mini-
málního počtu kreditů najdeš 
v harmonogramu akademického 
roku.



Adresa – Smetanovy sady 2
Tel.: + 420 377 224 249
e-mail:  svk@svkpl.cz

Otevírací doba
Po–Pá  8:00 –19:00
So  9:00–12:00

www.svkpl.cz

KNIHOVNA MĚSTA 
PLZNĚ

Knihovna města Plzně má taktéž 
mnoho dílčích knihoven, mezi 
které patří Ústřední knihovna pro 
dospělé, Ústřední knihovna pro 
děti a mládež, Hudební 
a internetová knihovnu a dále 
pobočky Bory, Bolevec, 
Doubravka, Lobzy, Lochotín, 
Skvrňany, Slovany a Vinice 
(prakticky každá větší městská 
část disponuje pobočkou 
Knihovny města Plzně). Detailnější 
informace včetně otevíracích dob 
nebo knihovního a výpůjčního 
řádu nalezneš na oficiálních 
stránkách knihovny.

www.knihovna.plzen.eu
 
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA 
PRO DOSPĚLÉ
Adresa – Bedřicha Smetany 13
Tel. + 420 378 038 208
e-mail:  ukd@plzen.eu

Otevírací doba
Po–Pá  9:00–18:00
So  9:00–12:00

V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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Kurzy se konají ve Velkém sále v Alfě na Americké
třídě v centru Plzně. Sál je prostorný, klimatizovaný
s možností občerstvení. V kurzech se můžete těšit

 na přátelskou atmosféru a osobní přístup tanečních
mistrů. Budeme se Vám opravdu věnovat, zeptejte

se Vašich kamarádů, kde byli spokojeni!

září - prosinec
leden - březen
březen - květen

zápis od května
zápis od října

zápis od ledna

SEDLECK Y



V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

1. Areál Bory – přízemí knihovny
Adresa – Univerzitní 18, UB 105
Tel. +420 377 631 955
Otevírací doba
Po–Pá 8:00–11:30, 12:30–15:00

2. Centrum města – Kulturka
Adresa – Sedláčkova 19
Tel.  +420 377 631 356
Otevírací doba
Po–Pá 9:00–19:00

3. Cheb
Adresa – Hradební 22, CD 250
Tel.  +420 377 631 957
Otevírací doba
Po–Čt  8:00 –18:00
Pá  8:00–12:00

Skripta je možné zakoupit buď 
přímo v uvedených prodejnách, 
nebo prostřednictvím e-shopu 
na následující adrese.

www.e-shop.zcu.cz

INTERNETOVÁ BURZA 
SKRIPT

Výbornou možností, jak levně 
sehnat skripta, je použít burzu 
skript. V současnosti funguje i v 
elektronické podobě, takže můžeš 
skripta sehnat přímo z domova.

 www.burzaskript.cz

PRODEJNY SKRIPT ZČU

KNIHKUPECTVÍ (VÝBĚR)

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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KNIHY DOBROVSKÝ
Adresy – Sedláčkova 31
 – Náměstí Republiky 17
  
Otevírací doba (Sedláčkova)
Po–Pá  8:00–18:00
So  8:00–12:00
Otevírací doba (Náměstí republiky)
Po–Pá  8:30–18:00
So  9:00–12:00

NAKLADATELSTVÍ NAVA 
(E-SHOP) 
Adresa – Náměstí Republiky 17
www.nava.cz

VYDAVATELSTVÍ A 
NAKLADATELSTVÍ ALEŠ 
ČENĚK, S. R. O.
Adresy – Jungmannova 1
 (prodejna v Literární kavárně)
 – Náměstí Českých bratří 8 
(prodejna v budově finančního 
úřadu)

Aktuální otevírací doba obou 
prodejen: 
www.alescenek.cz/rs/kontakty

www.alescenek.cz



V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

KOLEJE A MENZY

UBYTOVÁNÍ NA KOLEJÍCH

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

MENZY A BUFETY

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

CO BY MĚL STUDENT DÁLE VĚDĚT

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.
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V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.

41



V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Západočeská univerzita má své fakulty rozseté po celé Plzni. Tyto 
budovy jsou pokaždé označeny zkratkou skládající se ze dvou písmen 
(JJ, UC atd.), které se objevují na všech webových stránkách i na tvém 
rozvrhu. Na první pohled se ti to může zdát složité, ale není důvod ztrácet 
hlavu. Hned, jak zjistíš, co vše znamená, ti bude jasné, kam máš jít.

Označení místností (učeben)
Na následujícím příkladu ti objasníme, kde budeš hledat místnost své 
výuky či jiné aktivity (zvolena místnost JJ 205).

JJ 205
JJ je zkratka budovy. V tomto případě se jedná o budovu Jungmannova 1.
První číslo, zde 2, ti říká, že musíš do druhého patra.
Na tomto patře už stačí najít správnou místnost, která nese všechny tři 
cifry.

Je však nutné se v budově zorientovat. Některé totiž mají první patro jako přízemí, 
jiné berou první patro klasickým způsobem. Ve většině budov se u vchodu nachází 
vrátnice, takže když si nebudeš něčím jistý, tak se zeptej vrátných, kteří studentům 
rádi poradí.

BUDOVY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY BUDOVY ZČU V AREÁLU 
BORY

UR  Univerzitní 8
UM  Univerzitní 12
UT  Univerzitní 14
UB  Univerzitní 18
UI  Univerzitní 20
UV, UU, UK, UL, UP, UF, UD,UX,
UH         Univerzitní 22
EU, EK, EL, EP, ES, EC, EH,
EZ            Univerzitní 26
UN, US, UC  Technická 8

V případě, že se objeví nějaká neznámá zkratka budovy, tak se o ní 
můžeš více dozvědět na stránce www.portal.zcu.cz (studium –> prohlížení –> 
místnosti). 
Virtuálního průvodce po budovách v Plzni najdete na webových 
stránkách (https://kgm.zcu.cz/kartografie/ZCU/index.html), kde 
si můžete vyzkoušet jejich dostupnost a provozní specifika. Mapa slouží 
také studentům se specifickými potřebami pro získání základních 
informací potřebných pro jejich bezpečný pohyb.

Kde najdeš HelpDesk CIV?

AREÁL BORY
Univerzitní 20 (místnost UI 205) – 
Jdi od hlavního vchodu do budovy 
doprava a stále rovně až projdeš 
skleněným tunelem. Místnost 
HelpDesku se nachází hned za 
tunelem.

Provozní doba  
Po– Pá        7:00– 20:00

a podpisy. Šablonu plné moci lze 
stáhnout ze stránek supportu 
(kategorie JIS: Kde si lze kartu 
vyzvednout). 

Konto Orion je elektronickou 
identitou uživatele ZČU a umožňuje 
mu používat elektronické 
informační zdroje ZČU. Konto 
v systému Orion musí mít zřízené 
každý student. Konto se zřizuje 
registrací, při které si uživatel zvolí 
své uživatelské jméno. Registraci 
lze provést pouze v označených 
učebnách ZČU. Potřebné 
registrační údaje získá uživatel 
současně s kartou JIS. 

Tvůj přístup k informačním systémům ZČU je možný jak ze sítě ZČU, 
tak odkudkoli z internetu. Pro přístup potřebuješ přihlašovací údaje svého 
Orion konta. Nejdůležitější jsou pro Tebe dva následující systémy.

CH  Chodské náměstí 1
JJ  Jungmannova 1
KL  Klatovská 51
KO  Kollárova 19
NO  náměstí Odboje 18
RJ  Riegrova 11

RS Riegrova 17

PC  sady Pětatřicátníků 14
PS  sady Pětatřicátníků 16
SP  Sedláčkova 15
SD  Sedláčkova 19
ST  Sedláčkova 31
SO  Sedláčkova 38
TS  Tylova 59
VC  Veleslavínova 42

Rozmístění budov v univerzitním 
areálu na Borech je znázorněno 
v druhé mapě.

BUDOVY V AREÁLU 
PLZEŇSKÉHO VĚDECKO-
TECHNOLOGICKÉHO 
PARKU

TC    Teslova 5b
TF    Teslova 9
TG    Teslova 9a
TH    Teslova 11

(pozn. vchod do této budovy je přes 
dvůr SP, ne z ulice Riegrovy)

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) rozvíjí informační 
technologie a zajišťuje služby s tímto spojené pro studenty, zaměstnance 
a jednotlivá pracoviště ZČU. CIV pro uživatele provozuje následující web 
http://support.zcu.cz/. Na tomto webu nalezneš návody, rady 
a dokumentace potřebné v konkrétních situacích. Na tomto webu také 
najdeš novinky a změny v IT prostředí univerzity.

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.

Zde je uveden seznam zkratek budov, které se na tvém rozvrhu mohou 
objevit. Ke zkratkám jsou přiřazeny adresy, na kterých se nachází dané 
budovy.

BUDOVY ZČU V CENTRU MĚSTA

PŘEHLED BUDOV

tel.  + 420 377 638 888
e-mail:  operator@service.zcu.cz

Kontaktním místem pro uživatele 
je HelpDesk, který Ti pomůže 
s řešením problémům, jako je např. 

zapomenutí hesla, ztráta dat či 
služby spojené s kartou JIS. Dotazy 
posílej ze své školní e-mailové 
adresy. Umožníš tak svoji 
identifikaci a urychlíš řešení svého 
problému.

CENTRUM MĚSTA
Jungmannova 1 (místnost JJ 108)

Provozní doba  Po– Pá 
7:00– 15:00

Karta JIS (jednotný identifikační 
systém) je průkazem studenta 
či zaměstnance ZČU. Tato karta 
slouží nejen k prokázání totožnosti, 
ale umožní ti např. vstup do 
laboratoří či na kolej, kopírování 
nebo stravování v menze.

Jak o JIS kartu zažádat?
O JIS kartu se žádá elektronicky 
na internetové stránce 
http://jis.zcu.cz/. Další informace se 
dozvíš na stránkách support.zcu.cz, 
pod záložkou „JIS karta”. 
Nezapomeň, že výroba JIS karty se 
zahájí až po uhrazení 
manipulačního poplatku.
 
Jak zaplatit manipulační 
poplatek?
Manipulační poplatek pošli na účet 
ZČU (číslo účtu: 143 929 001/5500). 
Jako variabilní symbol platby uveď 
své celé rodné číslo bez lomítka. 
Výše manipulačního poplatku se liší 
dle typu karty. Za JIS kartu, která 
je pouze studentským průkazem, 
se platí 100 Kč. Za sdruženou kartu 
JIS-PK (Plzeňská karta na MHD) se 
platí 270 Kč.
 
Kdy bude JIS karta vyrobena?
Standardní doba výroby karty jsou 
tři dny, ale v době hromadných 
výdejů může být až 20 pracovních 
dní. Postup výroby sleduj na 

stránce http://jis.zcu.cz. V případě 
jakýchkoli problémů neprodleně 
kontaktuj HelpDesk.

Kdy a kde si mohu kartu 
vyzvednout?
Karta je připravena k vyzvednutí 
pouze tehdy, pokud na stránce 
http://jis.zcu.cz najdeš poznámku 
„Karta je připravena k výdeji”. Až 
bude Tvá karta připravena, můžeš 
si ji vyzvednout během tzv. 
hromadného výdeje. Ten probíhá 
každý rok přibližně od poloviny září 
v místnosti UI 203 na Borech, a to 
v době od 9:00 do 16:30. Přesné 
datum se dozvíš na stránce 
http://support.zcu.cz. Pro 
vyzvednutí karty potřebuješ platný 
průkaz totožnosti (OP nebo 
cestovní pas). V případě, že se 
nemůžeš dostavit osobně, může za 
Tebe kartu vyzvednout zmocněnec 
vybavený neověřenou plnou mocí, 
která musí obsahovat následující 
údaje: celá jména, bydliště, data 
narození, účel plné moci, datum 

Nezapomeň, že převzetím karty 
uzavíráš smlouvu. Zacházej 
s kartou šetrně a nos ji stále u 
sebe!

PORTÁL ZČU
 
Je to informační zdroj pro studijní 
účely. Najdeš zde informace 
o zkouškách, svém rozvrhu, 
vizualizaci studijního plánu, 
získaných stipendiích atd.
http://portal.zcu.cz

COURSEWARE
 
Zde se shromažďují elektronické 
informace a studijní materiály 
potřebné ke studiu jednotlivých 
předmětů. Na Courseware lze 
přistupovat přes uvedenou 
internetovou adresu nebo přes 
záložku na Portálu.
http://courseware.zcu.cz

SOUHRN DŮLEŽITÝCH 
WEBOVÝCH STRÁNEK
 
support.zcu.cz – informace a 
návody k jednotlivým službám 
(např. tiskárny) a systémům
heslo.zcu.cz – stránka slouží 
ke změně hesla Orion
portal.zcu.cz – informace 
o průběhu studiu
jis.zcu.cz - informace o JIS kartě
courseware.zcu.cz – informace 
o studovaných předmětech
webmail.zcu.cz – přístup 
k elektronické poště
eduroam.zcu.cz – Wifi připojení
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Doporučujeme Ti pečlivě si zvolit 
své uživatelské jméno, bude 
Tě provázet po celou dobu studia. 
Toto konto Ti poskytuje komplexní 
přístup ke zdrojům a službám sítě 
WEBnet, včetně elektronické pošty, 
a budeš jej potřebovat i pro 
přihlášení se na jakýkoliv počítač 
ve veřejné učebně. Uplatníš jej i pro 
přístup ke všem zdrojům ve správě 
CIV a na některé školní weby.



V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Západočeská univerzita má své fakulty rozseté po celé Plzni. Tyto 
budovy jsou pokaždé označeny zkratkou skládající se ze dvou písmen 
(JJ, UC atd.), které se objevují na všech webových stránkách i na tvém 
rozvrhu. Na první pohled se ti to může zdát složité, ale není důvod ztrácet 
hlavu. Hned, jak zjistíš, co vše znamená, ti bude jasné, kam máš jít.

Označení místností (učeben)
Na následujícím příkladu ti objasníme, kde budeš hledat místnost své 
výuky či jiné aktivity (zvolena místnost JJ 205).

JJ 205
JJ je zkratka budovy. V tomto případě se jedná o budovu Jungmannova 1.
První číslo, zde 2, ti říká, že musíš do druhého patra.
Na tomto patře už stačí najít správnou místnost, která nese všechny tři 
cifry.

Je však nutné se v budově zorientovat. Některé totiž mají první patro jako přízemí, 
jiné berou první patro klasickým způsobem. Ve většině budov se u vchodu nachází 
vrátnice, takže když si nebudeš něčím jistý, tak se zeptej vrátných, kteří studentům 
rádi poradí.

BUDOVY ZČU V AREÁLU 
BORY

UR  Univerzitní 8
UM  Univerzitní 12
UT  Univerzitní 14
UB  Univerzitní 18
UI  Univerzitní 20
UV, UU, UK, UL, UP, UF, UD,UX,
UH         Univerzitní 22
EU, EK, EL, EP, ES, EC, EH,
EZ            Univerzitní 26
UN, US, UC  Technická 8

CIV – CENTRUM INFORMATIZACE A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

V případě, že se objeví nějaká neznámá zkratka budovy, tak se o ní 
můžeš více dozvědět na stránce www.portal.zcu.cz (studium –> prohlížení –> 
místnosti). 
Virtuálního průvodce po budovách v Plzni najdete na webových 
stránkách (https://kgm.zcu.cz/kartografie/ZCU/index.html), kde 
si můžete vyzkoušet jejich dostupnost a provozní specifika. Mapa slouží 
také studentům se specifickými potřebami pro získání základních 
informací potřebných pro jejich bezpečný pohyb.

Kde najdeš HelpDesk CIV?

AREÁL BORY
Univerzitní 20 (místnost UI 205) – 
Jdi od hlavního vchodu do budovy 
doprava a stále rovně až projdeš 
skleněným tunelem. Místnost 
HelpDesku se nachází hned za 
tunelem.

Provozní doba  
Po– Pá        7:00– 20:00

a podpisy. Šablonu plné moci lze 
stáhnout ze stránek supportu 
(kategorie JIS: Kde si lze kartu 
vyzvednout). 

Konto Orion je elektronickou 
identitou uživatele ZČU a umožňuje 
mu používat elektronické 
informační zdroje ZČU. Konto 
v systému Orion musí mít zřízené 
každý student. Konto se zřizuje 
registrací, při které si uživatel zvolí 
své uživatelské jméno. Registraci 
lze provést pouze v označených 
učebnách ZČU. Potřebné 
registrační údaje získá uživatel 
současně s kartou JIS. 

Tvůj přístup k informačním systémům ZČU je možný jak ze sítě ZČU, 
tak odkudkoli z internetu. Pro přístup potřebuješ přihlašovací údaje svého 
Orion konta. Nejdůležitější jsou pro Tebe dva následující systémy.

CH  Chodské náměstí 1
JJ  Jungmannova 1
KL  Klatovská 51
KO  Kollárova 19
NO  náměstí Odboje 18
RJ  Riegrova 11

RS Riegrova 17

PC  sady Pětatřicátníků 14
PS  sady Pětatřicátníků 16
SP  Sedláčkova 15
SD  Sedláčkova 19
ST  Sedláčkova 31
SO  Sedláčkova 38
TS  Tylova 59
VC  Veleslavínova 42

Rozmístění budov v univerzitním 
areálu na Borech je znázorněno 
v druhé mapě.

BUDOVY V AREÁLU 
PLZEŇSKÉHO VĚDECKO-
TECHNOLOGICKÉHO 
PARKU

TC    Teslova 5b
TF    Teslova 9
TG    Teslova 9a
TH    Teslova 11

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) rozvíjí informační 
technologie a zajišťuje služby s tímto spojené pro studenty, zaměstnance 
a jednotlivá pracoviště ZČU. CIV pro uživatele provozuje následující web 
http://support.zcu.cz/. Na tomto webu nalezneš návody, rady 
a dokumentace potřebné v konkrétních situacích. Na tomto webu také 
najdeš novinky a změny v IT prostředí univerzity.

UŽIVATELSKÁ PODPORA – HELPDESK CIV

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.

Zde je uveden seznam zkratek budov, které se na tvém rozvrhu mohou 
objevit. Ke zkratkám jsou přiřazeny adresy, na kterých se nachází dané 
budovy.

BUDOVY ZČU V CENTRU MĚSTA

tel.  + 420 377 638 888
e-mail:  operator@service.zcu.cz

Kontaktním místem pro uživatele 
je HelpDesk, který Ti pomůže 
s řešením problémům, jako je např. 

zapomenutí hesla, ztráta dat či 
služby spojené s kartou JIS. Dotazy 
posílej ze své školní e-mailové 
adresy. Umožníš tak svoji 
identifikaci a urychlíš řešení svého 
problému.

CENTRUM MĚSTA
Jungmannova 1 (místnost JJ 108)

Provozní doba  Po– Pá 
7:00– 15:00

Karta JIS (jednotný identifikační 
systém) je průkazem studenta 
či zaměstnance ZČU. Tato karta 
slouží nejen k prokázání totožnosti, 
ale umožní ti např. vstup do 
laboratoří či na kolej, kopírování 
nebo stravování v menze.

Jak o JIS kartu zažádat?
O JIS kartu se žádá elektronicky 
na internetové stránce 
http://jis.zcu.cz/. Další informace se 
dozvíš na stránkách support.zcu.cz, 
pod záložkou „JIS karta”. 
Nezapomeň, že výroba JIS karty se 
zahájí až po uhrazení 
manipulačního poplatku.
 
Jak zaplatit manipulační 
poplatek?
Manipulační poplatek pošli na účet 
ZČU (číslo účtu: 143 929 001/5500). 
Jako variabilní symbol platby uveď 
své celé rodné číslo bez lomítka. 
Výše manipulačního poplatku se liší 
dle typu karty. Za JIS kartu, která 
je pouze studentským průkazem, 
se platí 100 Kč. Za sdruženou kartu 
JIS-PK (Plzeňská karta na MHD) se 
platí 270 Kč.
 
Kdy bude JIS karta vyrobena?
Standardní doba výroby karty jsou 
tři dny, ale v době hromadných 
výdejů může být až 20 pracovních 
dní. Postup výroby sleduj na 

stránce http://jis.zcu.cz. V případě 
jakýchkoli problémů neprodleně 
kontaktuj HelpDesk.

Kdy a kde si mohu kartu 
vyzvednout?
Karta je připravena k vyzvednutí 
pouze tehdy, pokud na stránce 
http://jis.zcu.cz najdeš poznámku 
„Karta je připravena k výdeji”. Až 
bude Tvá karta připravena, můžeš 
si ji vyzvednout během tzv. 
hromadného výdeje. Ten probíhá 
každý rok přibližně od poloviny září 
v místnosti UI 203 na Borech, a to 
v době od 9:00 do 16:30. Přesné 
datum se dozvíš na stránce 
http://support.zcu.cz. Pro 
vyzvednutí karty potřebuješ platný 
průkaz totožnosti (OP nebo 
cestovní pas). V případě, že se 
nemůžeš dostavit osobně, může za 
Tebe kartu vyzvednout zmocněnec 
vybavený neověřenou plnou mocí, 
která musí obsahovat následující 
údaje: celá jména, bydliště, data 
narození, účel plné moci, datum 

Nezapomeň, že převzetím karty 
uzavíráš smlouvu. Zacházej 
s kartou šetrně a nos ji stále u 
sebe!

PORTÁL ZČU
 
Je to informační zdroj pro studijní 
účely. Najdeš zde informace 
o zkouškách, svém rozvrhu, 
vizualizaci studijního plánu, 
získaných stipendiích atd.
http://portal.zcu.cz

COURSEWARE
 
Zde se shromažďují elektronické 
informace a studijní materiály 
potřebné ke studiu jednotlivých 
předmětů. Na Courseware lze 
přistupovat přes uvedenou 
internetovou adresu nebo přes 
záložku na Portálu.
http://courseware.zcu.cz

SOUHRN DŮLEŽITÝCH 
WEBOVÝCH STRÁNEK
 
support.zcu.cz – informace a 
návody k jednotlivým službám 
(např. tiskárny) a systémům
heslo.zcu.cz – stránka slouží 
ke změně hesla Orion
portal.zcu.cz – informace 
o průběhu studiu
jis.zcu.cz - informace o JIS kartě
courseware.zcu.cz – informace 
o studovaných předmětech
webmail.zcu.cz – přístup 
k elektronické poště
eduroam.zcu.cz – Wifi připojení
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Doporučujeme Ti pečlivě si zvolit 
své uživatelské jméno, bude 
Tě provázet po celou dobu studia. 
Toto konto Ti poskytuje komplexní 
přístup ke zdrojům a službám sítě 
WEBnet, včetně elektronické pošty, 
a budeš jej potřebovat i pro 
přihlášení se na jakýkoliv počítač 
ve veřejné učebně. Uplatníš jej i pro 
přístup ke všem zdrojům ve správě 
CIV a na některé školní weby.



 

 s námi  
v Plzni budeš 

spolupracovat ty?



V České republice je zvykem, že vysoké školy a univerzity poskytují svým 
studentům ubytování na svých kolejích. Západočeská univerzita není 
výjimkou. Má koleje rozmístěné v různých částech města a každá kolej 
má svá určitá specifika. 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Kolej se nachází v prostoru 
bývalých kasáren. Dvoupatrový 
dům byl uveden do provozu v roce 
2005 po celkové rekonstrukci. 
V blízkosti koleje se nachází 
sportovní hřiště a Borský park. Před 
kolejí je menší parkoviště, 
v docházkové vzdálenosti se 
nachází nákupní středisko, pošta, 
banka, jídelna a restaurace. Kolej 
má bezbariérový vstup apokoje 
uzpůsobené pro studenty 
s tělesným postižením.
– kapacita 155 lůžek
– pokoje chodbové, pro 1 až 4 
osoby
– ociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, každá je vybavená 
kuchyňskou linkou, mikrovlnkou, 
varnou konvicí, lednicí 
a elektrickou varnou deskou
– pokoje pro studenty s tělesným 
postižením: dva uzpůsobené 
buňkové pokoje v přízemí, každý 
pro tři osoby, buňka disponuje 
vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňskou linkou, varnou konvicí, 
mikrovlnnou troubou 
a dvouvařičem
– dva dvoulůžkové pokoje pro 
studenta s tělesním postižením, 
vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou 
v přízemí.

UBYTOVÁNÍ V CHEBU
 
Západočeská univerzita zajišťuje 
ubytování i svým studentům v 
Chebu, a to přímo v budově fakulty.

Adresa – Fakulta ekonomická, 
Hradební 22, Cheb, 350 02

e-mail:  silhanov@ps.zcu.cz
Tel.  + 420 724 259 067

Stručná charakteristika
Ubytování je nutné hradit pouze 
v hotovosti nejpozději do 15. dne 
následujícího měsíce. Na koleji 
je zaveden bezdrátový internet. 
V celé budově jsou bezbariérová 
WC i bezbariérový přístup do 
budovy. Nachází se zde velká 
klubovna, která nabízí volnočasové 
aktivity (TV, ping pong, stolní 
fotbálek, šipky atd.), přímo 
v budově je také fit centrum. 
K dispozici je také prádelna 
s pračkou a sušičkou i místem na 
sušení prádla dle ceníku 
studentské ubytovny. V budově se 
nachází bufet Joker (otevírací doba 
od 8.00–17.00).
– kapacita: 8x jednolůžkový pokoj, 
16x dvoulůžkový pokoj, 9x 
trojlůžkový pokoj – 67 lůžek
– každý pokoj je vybaven 
nábytkem, včetně lednice
– kuchyňka: společná na patře 
       – vybavena mrazákem, lednicí, 
mikrovlnkou, el. vařičem a pečící 
troubou

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI

Kdo rozhoduje o přidělení koleje?
 Žádosti o ubytování zadávají 
studenti sami elektronicky 
v programu ISKaM, dle každoročně 
vydávaného harmonogramu 
ubytování, do systému ISKaM, 
přístupného přes záložku Můj účet 
na webu SKM. Zde jsou pak 
uvedeny veškeré potřebné 
informace nejen k ubytování.

Do kdy musím zaplatit kolejné?
Kolejné musíš zaplatit vždy do 15. 
dne v měsíci. Platit můžeš 
převodem na účet, kartou nebo 
ojediněle v hotovosti v kanceláři 
koleje. Za zpoždění Ti jinak bude 
počítána pokuta.

Existuje nějaká sleva na 
kolejném?
Ano, pokud zaplatíš kolejné 
převodem nejméně na tři měsíce, 
dostaneš 8% slevu na ubytování. 
V případě, že by ses ale stěhoval 
pryč z koleje, nemáš nárok na 
vrácení peněz.

Když bydlím na koleji, mám 
nárok na stipendium?
Studentům, kteří splňují stanovené 
podmínky, bude poskytnuto 
ubytovací stipendium. O tom, 
zda má student na toto stipendium 
nárok, se lze dočíst ve Stipendijním 
řádu, který najdeš na stránce 
www.zcu.cz v sekci pro studenty.

Na koho se mám obrátit, pokud 
mám nějaký problém související 
s ubytováním?
Pokud máš nějaký takový problém, 
můžeš se obrátit na vedoucí(ho) 
koleje nebo na studentskou 
samosprávu, která na kolejích 
funguje a která je volená z řad 
studentů ubytovaných na dané 
koleji.

Mohu se přestěhovat na jiný 
pokoj?
Ano, stěhovat na jiný pokoj se 
můžeš jednou za semestr. Pokud 
nejsou na koleji volná místa, musíš 
ale najít někoho, kdo bude 

Platbu kolejného lze uskutečnit 
nejlépe převodem na účet, a to 
vždy do 15. dne v měsíci (tento den 
musí být platba připsána na našem 
účtu). V případě nedodržení 
termínu splatnosti, je student
k dlužné částce povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
denně, nejvýše však 10 % z dlužné 
částky. Dále je možné k platbě 
využít pokladny na jednotlivých 
kolejích, které disponují i terminály 
pro úhradu platební kartou. Pokud 
si student vloží na konto větší 
obnos, než je aktuální výše 
kolejného, může vložené peníze 
využít při platbě v menze či za 
kopírování a tisk a nemusí si tudíž
již vkládat žádnou hotovost. Další 
možnost je platba přes platební 
bránu. To zajišťuje nový kolejní
a menzovní systém ISKaM, díky 
kterému došlo ke sloučení 
ubytovacího a stravovacího konta 
do jednoho. 

samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem včetně studených 
a teplých nápojů.

VŠ MENZA II.
 Adresa – Univerzitní 12

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza s kapacitou 350 míst je 
umístěna v univerzitním areálu na 
Borských polích v samostatné 
budově. Denně nabízí výběr z 5–8 
jídel. Kromě toho menza nabízí 
několik druhů minutek, 
vegetariánské saláty a BIO pokrmy. 
Dále je zde v provozu i 
samoobslužný bufet s doplňkovým 
sortimentem, studenými a teplými 
nápoji.

VŠ BUFET FPE
 Adresa – Klatovská 51

Otevírací doba
Po–Čt 9:00–16:30
Pá    9:00–15:00

Výdej hotových jídel: 
Po–Pá od 11:00

Bufet se nachází v přízemí budovy 
pedagogické fakulty v Plzni. Nabízí 
jídla rychlého občerstvení, jako jsou 
pizza, tortilly, hamburgery a další. 
Dále lze v bufetu zakoupit 
doplňkový sortiment. Pro strávníky 
je též zajištěn výdej dvou druhů 
hotových teplých jídel a polévky.

UNIVERZITNÍ KAVÁRNA 
DRUŽBA
Adresa – Sedláčkova 19

Otevírací doba 
Po–Pá 9:00 - 23:00
So– Ne 16:00 - 23:00

Univerzitní družstevní kavárna pro 
akademickou komunitu i veřejnost, 
která podporuje sociálně i 
ekologicky odpovědné podnikání.

STRAVOVÁNÍ V CHEBU
Adresa – Obrněné brigády 6, Cheb

Pro studenty Fakulty ekonomické v 
Chebu je zajištěno stravování v 
prostorách Integrované střední 
zemědělsko-manažerské školy, kde 
mají možnost výběru ze dvou 
teplých hotových jídel denně 
včetně večeří. Bližší informace o 
stravování podává vedoucí koleje v 
Chebu.

FAQ – OTÁZKY A 
ODPOVĚDI II

Na kolik jídel denně mám nárok?
Každý student má nárok na dvě 
dotovaná teplá jídla denně v 
průměru za každý kalendářní 
měsíc.

Jak za jídlo zaplatím?
Za jídlo v menze je možné platit 
čtyřmi způsoby: hotovostí, 
stravenkami Sodexo, platební 
kartou nebo pomocí JIS karty. 

Západočeská univerzita má své fakulty rozseté po celé Plzni. Tyto 
budovy jsou pokaždé označeny zkratkou skládající se ze dvou písmen 
(JJ, UC atd.), které se objevují na všech webových stránkách i na tvém 
rozvrhu. Na první pohled se ti to může zdát složité, ale není důvod ztrácet 
hlavu. Hned, jak zjistíš, co vše znamená, ti bude jasné, kam máš jít.

Označení místností (učeben)
Na následujícím příkladu ti objasníme, kde budeš hledat místnost své 
výuky či jiné aktivity (zvolena místnost JJ 205).

JJ 205
JJ je zkratka budovy. V tomto případě se jedná o budovu Jungmannova 1.
První číslo, zde 2, ti říká, že musíš do druhého patra.
Na tomto patře už stačí najít správnou místnost, která nese všechny tři 
cifry.

Je však nutné se v budově zorientovat. Některé totiž mají první patro jako přízemí, 
jiné berou první patro klasickým způsobem. Ve většině budov se u vchodu nachází 
vrátnice, takže když si nebudeš něčím jistý, tak se zeptej vrátných, kteří studentům 
rádi poradí.

BUDOVY ZČU V AREÁLU 
BORY

UR  Univerzitní 8
UM  Univerzitní 12
UT  Univerzitní 14
UB  Univerzitní 18
UI  Univerzitní 20
UV, UU, UK, UL, UP, UF, UD,UX,
UH         Univerzitní 22
EU, EK, EL, EP, ES, EC, EH,
EZ            Univerzitní 26
UN, US, UC  Technická 8

V případě, že se objeví nějaká neznámá zkratka budovy, tak se o ní 
můžeš více dozvědět na stránce www.portal.zcu.cz (studium –> prohlížení –> 
místnosti). 
Virtuálního průvodce po budovách v Plzni najdete na webových 
stránkách (https://kgm.zcu.cz/kartografie/ZCU/index.html), kde 
si můžete vyzkoušet jejich dostupnost a provozní specifika. Mapa slouží 
také studentům se specifickými potřebami pro získání základních 
informací potřebných pro jejich bezpečný pohyb.

Kde najdeš HelpDesk CIV?

AREÁL BORY
Univerzitní 20 (místnost UI 205) – 
Jdi od hlavního vchodu do budovy 
doprava a stále rovně až projdeš 
skleněným tunelem. Místnost 
HelpDesku se nachází hned za 
tunelem.

Provozní doba  
Po– Pá        7:00– 20:00

a podpisy. Šablonu plné moci lze 
stáhnout ze stránek supportu 
(kategorie JIS: Kde si lze kartu 
vyzvednout). 

KARTA JIS – PRŮKAZ STUDENTA

Konto Orion je elektronickou 
identitou uživatele ZČU a umožňuje 
mu používat elektronické 
informační zdroje ZČU. Konto 
v systému Orion musí mít zřízené 
každý student. Konto se zřizuje 
registrací, při které si uživatel zvolí 
své uživatelské jméno. Registraci 
lze provést pouze v označených 
učebnách ZČU. Potřebné 
registrační údaje získá uživatel 
současně s kartou JIS. 

Tvůj přístup k informačním systémům ZČU je možný jak ze sítě ZČU, 
tak odkudkoli z internetu. Pro přístup potřebuješ přihlašovací údaje svého 
Orion konta. Nejdůležitější jsou pro Tebe dva následující systémy.

CH  Chodské náměstí 1
JJ  Jungmannova 1
KL  Klatovská 51
KO  Kollárova 19
NO  náměstí Odboje 18
RJ  Riegrova 11

RS Riegrova 17

PC  sady Pětatřicátníků 14
PS  sady Pětatřicátníků 16
SP  Sedláčkova 15
SD  Sedláčkova 19
ST  Sedláčkova 31
SO  Sedláčkova 38
TS  Tylova 59
VC  Veleslavínova 42

Rozmístění budov v univerzitním 
areálu na Borech je znázorněno 
v druhé mapě.

BUDOVY V AREÁLU 
PLZEŇSKÉHO VĚDECKO-
TECHNOLOGICKÉHO 
PARKU

TC    Teslova 5b
TF    Teslova 9
TG    Teslova 9a
TH    Teslova 11

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) rozvíjí informační 
technologie a zajišťuje služby s tímto spojené pro studenty, zaměstnance 
a jednotlivá pracoviště ZČU. CIV pro uživatele provozuje následující web 
http://support.zcu.cz/. Na tomto webu nalezneš návody, rady 
a dokumentace potřebné v konkrétních situacích. Na tomto webu také 
najdeš novinky a změny v IT prostředí univerzity.

Všechny koleje ZČU ale mají 
určité společné standardy.
     
– Na všech kolejích je zaveden 
internet a poplatek za jeho 
používání je zahrnut do kolejného 
a při registraci do kolejní sítě se 
platí jednorázový dobrovolný 
poplatek 100 Kč.
– Všechny koleje mají prádelnu, 
vybavenou pračkami a sušičkami, 
kde si studenti mohou prát. Na 
většině kolejí se nachází i sušárna. 
Použití prádelny je za poplatek.
– Na všech kolejích je místnost 
určená pro úschovu kol.
– Na vrátnici je možné za poplatek 
zapůjčit vysavač a žehličku.
– V aplikaci FIXATIO je možné hlásit 
požadované opravy na pokoji, také 
požadavek  na vedoucí koleje.
– Taktéž je možné na vrátnici 
zakoupit bagety, nápoje a drobné 
občerstvení.
– Kolejné je možné hradit přes 
platební bránu.

Veškeré informace týkající se kolejí 
a menz, najdete na webových
stránkách SKM  

www.skm.zcu.cz
 

KOLEJ A1, A2, A3 
(ARMABETON)

Adresa – Borská 53
e-mail:    gvostrac@skm.zcu.cz
tel. +420 377 634877

DOSTUPNOST
Cca 6 minut chůze od zastávky 
trolejbusu Techmania. Spojení 
do centra města autobusy 15 a N7.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tří panelových domů 
se nachází v okrajové části Plzně.
V  suterénu budovy A2 se nachází 
studentský klub Bastila, kde lze 
trávit volný čas.
– Kapacita koleje je 558 lůžek.
– Pokoje pro dvě či tři osoby, 
uspořádané do buněk, na každé 
buňce je lednice 
– Sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku
– Kuchyňka: ano, jedna na každém 
patře, vybavená elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi; ve vybraných 
patrech společná elektrická trouba

OČIMA STUDENTA
Borská kolej patří k těm lepším 
kolejím. Pokoje jsou zde relativně 

velké, a hlavně je zde lednice na 
každé buňce. Nevýhodou je, že na 
koleji nenarazíš na mrazák, takže 
mražené pizzy jsou problém. Mezi 
budovami se nachází velké 
parkoviště. Cesta do školy na Bory 
vede přes pole, doporučujeme si 
pořídit holínky. Ne nadarmo se říká, 
že lidi z Borské poznáš podle 
zablácených nohou.

KOLEJ B1

Adresa                 Máchova 14–16
e-mail        polivkov@skm.zcu.cz
tel.   +420 377 634841

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech, cca 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Jedná se o dva čtyřpatrové cihlové 
domy. V každé budově je studovna 
s možností připojení na internet. 
V suterénu budovy M16 je 
posilovna, v budově M14 se nachází 
hudební zkušebna. Obě budovy 
disponují místností se stoly na stolní 
tenis. U vchodu do koleje Máchova 
16 se nachází studentský klub 
Studna. V bezprostřední blízkosti 
koleje se nachází sportovní hřiště 
a Borský park. Před kolejí je 
parkoviště, v blízkosti je i nákupní 
středisko, pošta, banka, jídelna 
a restaurace.
– kapacita 378 lůžek
– pokoje pro 1 až 3 osoby 
chodbového typu
– 2 kuchyňky s lednicí na patro

– sociální zařízení společné na 
každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavené kuchyňskou linkou, 
lednicí, elektrickými dvouvařiči, 
mikrovlnnou troubou a varnými 
konvicemi, v přízemí společná 
elektrická trouba.

OČIMA STUDENTA
Pro ty, co studují na Borech, jsou 
Máchova 14–16 nejbližší koleje. 
Stačí zajít na tramvaj číslo 4 a za pár 
minut jsi v kampusu. Výhodou je 
také přítomnost hřiště, posilovny 
a hudební zkušebny, které jsou tu 
jen pro studenty.

KOLEJ B2 A B3

B2 - momentálně v rekonstrukci
Adresa – Máchova 20
e-mail  keglerov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 842

B3
Adresa – Baarova 36
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.   + 420 377 634 849

DOSTUPNOST OBOU BUDOV
Cca 12 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
dvě minuty chůze od tramvajové 
zastávky Bory. Spojení do centra 
města cca 15 minut tramvají 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Dva sedmipatrové panelové domy, 
v jejichž bezprostřední blízkosti se 
nachází sportovní hřiště a Borský 
park. Před každou budovou se 
nachází parkoviště. V blízkosti kolejí 
je nákupní středisko, pošta, banka, 

jídelna a restaurace.
– kapacita 449 lůžek v budově 
B2 a 382 lůžek v budově B3
– pokoje buňkové pro 2 či 3 osoby, 
dvoulůžkové i jednolůžkové 
chodbové
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku nebo společné 
na každém patře
– kuchyňka: ano, dvě na každém 
patře, vybavená kuchyňskou 
linkou, lednicí, elektrickou varnou 
deskou, mikrovlnnou troubou 
a varnými konvicemi

OČIMA STUDENTA
Na Bárovce to prostě žije. To, 
co jí chybí na vybavení, dohání na 
skvělých kolejpárty, které tu bývají. 
Pár metrů od koleje je i nákupní 
centrum Luna, kde je možné 
sehnat večeři či zajít na bowling.

KOLEJ L1 A L2 
(LOCHOTÍN)

Adresa – Bolevecká 30
e-mail:  pseidlom@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634846

DOSTUPNOST
Necelých 5 minut chůze 
od tramvajové zastávky Pod 
Záhorskem a asi tři minuty chůze 
odautobusové zastávky 
Nemocnice Lochotín. Spojení do 
centra města cca 5 minut 
tramvajemi 1 a 4.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Komplex tvoří dva vzájemně 
propojené devítipatrové panelové 
domy, které se nachází nedaleko 
historického jádra města. V obou 

budovách jsou studovny s možností 
připojení na internet. V suterénu 
kolejí se nachází posilovna 
a tělocvična, které mohou studenti 
po dohodě navštěvovat, a zapsat na 
některý ze sportovních kroužků, 
které se zde konají. V atriu kolejí je 
studentský klub Ucho a plážový 
cocktail bar Naporo. Areál též 
disponuje sportovním hřištěm.
– kapacita 350 lůžek v budově L1 
a 360 lůžek v budově L2
– pokoje pro dva uspořádané do 
buněk, nebo chodbové pro 4 osoby
– sociální zařízení vlastní pro 
každou buňku, čtyřlůžkové pokoje 
mají vlastní na chodbě
– kuchyňka: není, ale na každém 
pokoji je lednice a vařič

OČIMA STUDENTA
Pro ty, kteří studují v centru nebo na 
Lochotíně, je „Locháč“ nejbližší 
kolej. V přízemí je bufet s výdejnou 
teplých jídel, takže se zde lze bez 
vaření dobře najíst. Ve volném čase 
lze vyrazit do ZOO nebo k blízkému 
Boleveckému rybníku. Pokud ale 
studuješ na Borech, připrav se na 
minimálně 30 minut cesty do školy.

KOLEJ K1

Adresa  Klatovská 200
e-mail  stankov@skm.zcu.cz
Tel.  +420 377 634847

DOSTUPNOST
Cca 10 minut chůze od 
univerzitního areálu na Borech a asi 
tři minuty od tramvajové zastávky 
Bory. Spojení do centra města cca 
15 minut tramvají 4.

ochotný si s Tebou vyměnit místo. 
Potom jen stačí zajít za vedoucí 
koleje.

Mohu změnit spolubydlícího?
Na začátku semestru většinou není 
pro nové studenty z technických 
důvodů možné si vybrat svého 
spolubydlícího. Pokud se chceš 
přestěhovat, musíš si během 
semestru najít někoho, kdo si 
s Tebou bude ochoten vyměnit 
místo a musí s tím souhlasit i Tvůj 
spolubydlící na původním pokoji. 
Pak zajdi za vedoucí koleje, která Ti 
pomůže vyřídit potřebné formality. 
Pokud máš se spolubydlícím 
závažné problémy a neznáš nikoho, 
s kým by sis mohl lůžko vyměnit, 
zajdi za vedoucí koleje. Pokusí se 
najít vhodné řešení.

Co když jsem nedostal/a místo na 
koleji?
Během roku se místa na kolejích 
postupně uvolňují. První volná 
místa se objevují už ve druhém 
týdnu výuky. Aktuální informace 
nalezneš na internetové adrese 
www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html 
Další možností je ubytování mimo 
koleje ZČU. Prohlédni inzeráty nebo 
nástěnky po budovách univerzity, 
určitě něco najdeš. Veškeré oficiální 
informace o službách SKM, 
jednotlivých kolejích, dokumenty, 
ceníky, kontakty apod. najdeš na 
webových stránkách SKM. 
Případné dotazy Ti zodpoví 
zaměstnanci Správy kolejí a menz 
na adrese Kollárova 19 nebo na 
telefonu +420 377 634 851.

Aktuální stav konta si student může 
kdykoli ověřit na internetové 
stránce www.skm.zcu.cz. Přístup
ke kontu je zabezpečen studentovo 
uživatelským jménem a heslem.
Na stejné internetové stránce si 
lze také rezervovat konkrétní lůžko
na konkrétní koleji od okamžiku, 
kdy je kolej studentovi přidělena.  

Na webu Správy kolejí a menz je 
zveřejněn Kolejní řád ze dne 20. 12. 
2006 a směrnice rektora 
č. 39R/2011 a dodatek č.3 k této 
směrnici – Zásady ubytování 
studentů a provoznía ubytovací řád. 
Každý student je povinen si tyto řády 
prostudovat a dodržovat je. 
V písemné podobě jsou
k dispozici i na kolejních vrátnicích.
V případě vzniku jakýchkoli 
problémů se studenti mohou obrátit 
na vedoucího koleje nebo na 
studentskou samosprávu, která je 
volena z řad studentů.

Správa kolejí a menz ZČU provozuje dvě menzy, které jsou umístěny
v areálu školy nebo v jeho blízkosti. Tyto menzy nabízejí obědy, večeře
a doplňkový sortiment (např. moučníky, saláty, bagety, ovoce, pečivo)
a nápoje. V nabídce jsou i jídla pro vegetariány. Kromě menz provozuje 
SKM také některé bufety a kavárny v budovách ZČU.

VŠ BUFET FST 
 – provozuje fakulta FST

Adresa – Univerzitní 22

Otevírací doba  
Po– Pá 7:15–15:30
Pá     7:15– 15:00

Bufet se nachází nalevo od vchodu 
do budovy FST (místnost UV 199). 
Je zde možné zakoupit teplé i 
studené nápoje a nějakou drobnost 
k zakousnutí (párek v rohlíku, 
sušenky, zmrzliny, slané i sladké 
pečivo).

VŠ BUFET BOLEVECKÁ 
Adresa – Bolevecká 30

Otevírací doba                                        
Po– Pá 11:00– 14:00

Bufet byl otevřen v roce 2009 a 
nachází se ve vstupním prostoru 
boleveckých kolejí. Nejen pro 
obyvatele těchto kolejí je zde 
zajištěn výdej polévky a dvou druhů 
teplých hotových jídel. V bufetu je 
také možné zakoupit zboží z 
doplňkového sortimentu. O bufet se 
ovšem od roku 2016 stará 
soukromník, tudíž výběr není 
zveřejněn na stránkách SKM, ani se 
zde nedá platit JIS kartou. Tuto 
skutečnost také provází dražší ceny 
za porci, protože jídlo není 
dotované.

VŠ MENZA I.
Adresa – Kollárova 19

Otevírací doba 
Po– Pá 10:30 - 14:30

Menza se nachází ve středu města 
Plzně cca 3 minuty chůze od ulice 
Sady pětatřicátníků a má kapacitu 
341 míst. Denně nabízí výběr 5–6 
jídel, která jsou vydávána ve dvou 
od sebe oddělených výdejnách. 
V menze je v provozu 

Vzhledem k tomu, že ceny pro 
studenty se vztahují jen na platbu 
JIS kartou, doporučujeme ostatní 
možnosti užít jen v nouzi nejvyšší.

Jak se přihlásím ke stravování?
Stačí přijít do kterékoliv menzy 
a na pokladně si nechat „dobít” 
svou JIS kartu, nebo také 
v dobíjecím  terminálu který je na 
každé menze, rovněž tak na 
fakultě FEL a NTISu.  Své první 
jídlo je možné si vybrat hned 
vzápětí.

Jak si „nabiju” JIS kartu?
Úplně jednoduše. U pokladny 
v jakékoliv menze, bufetu, či na 
koleji „dobije” pokladní kredit na 
požádání. U vstupu do je menzy 
platební terminál, kde se dá 
dobíjet platební kartou. Minimální 
částka je 200 Kč. 
Menzy i bufety nabízejí možnost 
stravování i pro strávníky, kteří 
nejsou studenty nebo 
zaměstnanci ZČU. Podrobnější 
informace o provozu menz, bufetů 
a aktuální jídelní lístek nalezneš na 
níže uvedené internetové stránce 
Správy kolejí a menz ZČU 
www.skm.zcu.cz.

Zde je uveden seznam zkratek budov, které se na tvém rozvrhu mohou 
objevit. Ke zkratkám jsou přiřazeny adresy, na kterých se nachází dané 
budovy.

BUDOVY ZČU V CENTRU MĚSTA

tel.  + 420 377 638 888
e-mail:  operator@service.zcu.cz

Kontaktním místem pro uživatele 
je HelpDesk, který Ti pomůže 
s řešením problémům, jako je např. 

zapomenutí hesla, ztráta dat či 
služby spojené s kartou JIS. Dotazy 
posílej ze své školní e-mailové 
adresy. Umožníš tak svoji 
identifikaci a urychlíš řešení svého 
problému.

CENTRUM MĚSTA
Jungmannova 1 (místnost JJ 108)

Provozní doba  Po– Pá 
7:00– 15:00

Karta JIS (jednotný identifikační 
systém) je průkazem studenta 
či zaměstnance ZČU. Tato karta 
slouží nejen k prokázání totožnosti, 
ale umožní ti např. vstup do 
laboratoří či na kolej, kopírování 
nebo stravování v menze.

Jak o JIS kartu zažádat?
O JIS kartu se žádá elektronicky 
na internetové stránce 
http://jis.zcu.cz/. Další informace se 
dozvíš na stránkách support.zcu.cz, 
pod záložkou „JIS karta”. 
Nezapomeň, že výroba JIS karty se 
zahájí až po uhrazení 
manipulačního poplatku.
 
Jak zaplatit manipulační 
poplatek?
Manipulační poplatek pošli na účet 
ZČU (číslo účtu: 143 929 001/5500). 
Jako variabilní symbol platby uveď 
své celé rodné číslo bez lomítka. 
Výše manipulačního poplatku se liší 
dle typu karty. Za JIS kartu, která 
je pouze studentským průkazem, 
se platí 100 Kč. Za sdruženou kartu 
JIS-PK (Plzeňská karta na MHD) se 
platí 270 Kč.
 
Kdy bude JIS karta vyrobena?
Standardní doba výroby karty jsou 
tři dny, ale v době hromadných 
výdejů může být až 20 pracovních 
dní. Postup výroby sleduj na 

stránce http://jis.zcu.cz. V případě 
jakýchkoli problémů neprodleně 
kontaktuj HelpDesk.

Kdy a kde si mohu kartu 
vyzvednout?
Karta je připravena k vyzvednutí 
pouze tehdy, pokud na stránce 
http://jis.zcu.cz najdeš poznámku 
„Karta je připravena k výdeji”. Až 
bude Tvá karta připravena, můžeš 
si ji vyzvednout během tzv. 
hromadného výdeje. Ten probíhá 
každý rok přibližně od poloviny září 
v místnosti UI 203 na Borech, a to 
v době od 9:00 do 16:30. Přesné 
datum se dozvíš na stránce 
http://support.zcu.cz. Pro 
vyzvednutí karty potřebuješ platný 
průkaz totožnosti (OP nebo 
cestovní pas). V případě, že se 
nemůžeš dostavit osobně, může za 
Tebe kartu vyzvednout zmocněnec 
vybavený neověřenou plnou mocí, 
která musí obsahovat následující 
údaje: celá jména, bydliště, data 
narození, účel plné moci, datum 

Nezapomeň, že převzetím karty 
uzavíráš smlouvu. Zacházej 
s kartou šetrně a nos ji stále u 
sebe!

PORTÁL ZČU
 
Je to informační zdroj pro studijní 
účely. Najdeš zde informace 
o zkouškách, svém rozvrhu, 
vizualizaci studijního plánu, 
získaných stipendiích atd.
http://portal.zcu.cz

COURSEWARE
 
Zde se shromažďují elektronické 
informace a studijní materiály 
potřebné ke studiu jednotlivých 
předmětů. Na Courseware lze 
přistupovat přes uvedenou 
internetovou adresu nebo přes 
záložku na Portálu.
http://courseware.zcu.cz

SOUHRN DŮLEŽITÝCH 
WEBOVÝCH STRÁNEK
 
support.zcu.cz – informace a 
návody k jednotlivým službám 
(např. tiskárny) a systémům
heslo.zcu.cz – stránka slouží 
ke změně hesla Orion
portal.zcu.cz – informace 
o průběhu studiu
jis.zcu.cz - informace o JIS kartě
courseware.zcu.cz – informace 
o studovaných předmětech
webmail.zcu.cz – přístup 
k elektronické poště
eduroam.zcu.cz – Wifi připojení
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Doporučujeme Ti pečlivě si zvolit 
své uživatelské jméno, bude 
Tě provázet po celou dobu studia. 
Toto konto Ti poskytuje komplexní 
přístup ke zdrojům a službám sítě 
WEBnet, včetně elektronické pošty, 
a budeš jej potřebovat i pro 
přihlášení se na jakýkoliv počítač 
ve veřejné učebně. Uplatníš jej i pro 
přístup ke všem zdrojům ve správě 
CIV a na některé školní weby.



Západočeská univerzita má své fakulty rozseté po celé Plzni. Tyto 
budovy jsou pokaždé označeny zkratkou skládající se ze dvou písmen 
(JJ, UC atd.), které se objevují na všech webových stránkách i na tvém 
rozvrhu. Na první pohled se ti to může zdát složité, ale není důvod ztrácet 
hlavu. Hned, jak zjistíš, co vše znamená, ti bude jasné, kam máš jít.

Označení místností (učeben)
Na následujícím příkladu ti objasníme, kde budeš hledat místnost své 
výuky či jiné aktivity (zvolena místnost JJ 205).

JJ 205
JJ je zkratka budovy. V tomto případě se jedná o budovu Jungmannova 1.
První číslo, zde 2, ti říká, že musíš do druhého patra.
Na tomto patře už stačí najít správnou místnost, která nese všechny tři 
cifry.

Je však nutné se v budově zorientovat. Některé totiž mají první patro jako přízemí, 
jiné berou první patro klasickým způsobem. Ve většině budov se u vchodu nachází 
vrátnice, takže když si nebudeš něčím jistý, tak se zeptej vrátných, kteří studentům 
rádi poradí.

BUDOVY ZČU V AREÁLU 
BORY

UR  Univerzitní 8
UM  Univerzitní 12
UT  Univerzitní 14
UB  Univerzitní 18
UI  Univerzitní 20
UV, UU, UK, UL, UP, UF, UD,UX,
UH         Univerzitní 22
EU, EK, EL, EP, ES, EC, EH,
EZ            Univerzitní 26
UN, US, UC  Technická 8

V případě, že se objeví nějaká neznámá zkratka budovy, tak se o ní 
můžeš více dozvědět na stránce www.portal.zcu.cz (studium –> prohlížení –> 
místnosti). 
Virtuálního průvodce po budovách v Plzni najdete na webových 
stránkách (https://kgm.zcu.cz/kartografie/ZCU/index.html), kde 
si můžete vyzkoušet jejich dostupnost a provozní specifika. Mapa slouží 
také studentům se specifickými potřebami pro získání základních 
informací potřebných pro jejich bezpečný pohyb.

Kde najdeš HelpDesk CIV?

AREÁL BORY
Univerzitní 20 (místnost UI 205) – 
Jdi od hlavního vchodu do budovy 
doprava a stále rovně až projdeš 
skleněným tunelem. Místnost 
HelpDesku se nachází hned za 
tunelem.

Provozní doba  
Po– Pá        7:00– 20:00

a podpisy. Šablonu plné moci lze 
stáhnout ze stránek supportu 
(kategorie JIS: Kde si lze kartu 
vyzvednout). 

ORION A UŽIVATELSKÉ KONTO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Konto Orion je elektronickou 
identitou uživatele ZČU a umožňuje 
mu používat elektronické 
informační zdroje ZČU. Konto 
v systému Orion musí mít zřízené 
každý student. Konto se zřizuje 
registrací, při které si uživatel zvolí 
své uživatelské jméno. Registraci 
lze provést pouze v označených 
učebnách ZČU. Potřebné 
registrační údaje získá uživatel 
současně s kartou JIS. 

Tvůj přístup k informačním systémům ZČU je možný jak ze sítě ZČU, 
tak odkudkoli z internetu. Pro přístup potřebuješ přihlašovací údaje svého 
Orion konta. Nejdůležitější jsou pro Tebe dva následující systémy.

CH  Chodské náměstí 1
JJ  Jungmannova 1
KL  Klatovská 51
KO  Kollárova 19
NO  náměstí Odboje 18
RJ  Riegrova 11

RS Riegrova 17

PC  sady Pětatřicátníků 14
PS  sady Pětatřicátníků 16
SP  Sedláčkova 15
SD  Sedláčkova 19
ST  Sedláčkova 31
SO  Sedláčkova 38
TS  Tylova 59
VC  Veleslavínova 42

Rozmístění budov v univerzitním 
areálu na Borech je znázorněno 
v druhé mapě.

BUDOVY V AREÁLU 
PLZEŇSKÉHO VĚDECKO-
TECHNOLOGICKÉHO 
PARKU

TC    Teslova 5b
TF    Teslova 9
TG    Teslova 9a
TH    Teslova 11

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) rozvíjí informační 
technologie a zajišťuje služby s tímto spojené pro studenty, zaměstnance 
a jednotlivá pracoviště ZČU. CIV pro uživatele provozuje následující web 
http://support.zcu.cz/. Na tomto webu nalezneš návody, rady 
a dokumentace potřebné v konkrétních situacích. Na tomto webu také 
najdeš novinky a změny v IT prostředí univerzity.

Zde je uveden seznam zkratek budov, které se na tvém rozvrhu mohou 
objevit. Ke zkratkám jsou přiřazeny adresy, na kterých se nachází dané 
budovy.

BUDOVY ZČU V CENTRU MĚSTA

tel.  + 420 377 638 888
e-mail:  operator@service.zcu.cz

Kontaktním místem pro uživatele 
je HelpDesk, který Ti pomůže 
s řešením problémům, jako je např. 

zapomenutí hesla, ztráta dat či 
služby spojené s kartou JIS. Dotazy 
posílej ze své školní e-mailové 
adresy. Umožníš tak svoji 
identifikaci a urychlíš řešení svého 
problému.

CENTRUM MĚSTA
Jungmannova 1 (místnost JJ 108)

Provozní doba  Po– Pá 
7:00– 15:00

Karta JIS (jednotný identifikační 
systém) je průkazem studenta 
či zaměstnance ZČU. Tato karta 
slouží nejen k prokázání totožnosti, 
ale umožní ti např. vstup do 
laboratoří či na kolej, kopírování 
nebo stravování v menze.

Jak o JIS kartu zažádat?
O JIS kartu se žádá elektronicky 
na internetové stránce 
http://jis.zcu.cz/. Další informace se 
dozvíš na stránkách support.zcu.cz, 
pod záložkou „JIS karta”. 
Nezapomeň, že výroba JIS karty se 
zahájí až po uhrazení 
manipulačního poplatku.
 
Jak zaplatit manipulační 
poplatek?
Manipulační poplatek pošli na účet 
ZČU (číslo účtu: 143 929 001/5500). 
Jako variabilní symbol platby uveď 
své celé rodné číslo bez lomítka. 
Výše manipulačního poplatku se liší 
dle typu karty. Za JIS kartu, která 
je pouze studentským průkazem, 
se platí 100 Kč. Za sdruženou kartu 
JIS-PK (Plzeňská karta na MHD) se 
platí 270 Kč.
 
Kdy bude JIS karta vyrobena?
Standardní doba výroby karty jsou 
tři dny, ale v době hromadných 
výdejů může být až 20 pracovních 
dní. Postup výroby sleduj na 

stránce http://jis.zcu.cz. V případě 
jakýchkoli problémů neprodleně 
kontaktuj HelpDesk.

Kdy a kde si mohu kartu 
vyzvednout?
Karta je připravena k vyzvednutí 
pouze tehdy, pokud na stránce 
http://jis.zcu.cz najdeš poznámku 
„Karta je připravena k výdeji”. Až 
bude Tvá karta připravena, můžeš 
si ji vyzvednout během tzv. 
hromadného výdeje. Ten probíhá 
každý rok přibližně od poloviny září 
v místnosti UI 203 na Borech, a to 
v době od 9:00 do 16:30. Přesné 
datum se dozvíš na stránce 
http://support.zcu.cz. Pro 
vyzvednutí karty potřebuješ platný 
průkaz totožnosti (OP nebo 
cestovní pas). V případě, že se 
nemůžeš dostavit osobně, může za 
Tebe kartu vyzvednout zmocněnec 
vybavený neověřenou plnou mocí, 
která musí obsahovat následující 
údaje: celá jména, bydliště, data 
narození, účel plné moci, datum 

Nezapomeň, že převzetím karty 
uzavíráš smlouvu. Zacházej 
s kartou šetrně a nos ji stále u 
sebe!

PORTÁL ZČU
 
Je to informační zdroj pro studijní 
účely. Najdeš zde informace 
o zkouškách, svém rozvrhu, 
vizualizaci studijního plánu, 
získaných stipendiích atd.
http://portal.zcu.cz

COURSEWARE
 
Zde se shromažďují elektronické 
informace a studijní materiály 
potřebné ke studiu jednotlivých 
předmětů. Na Courseware lze 
přistupovat přes uvedenou 
internetovou adresu nebo přes 
záložku na Portálu.
http://courseware.zcu.cz

SOUHRN DŮLEŽITÝCH 
WEBOVÝCH STRÁNEK
 
support.zcu.cz – informace a 
návody k jednotlivým službám 
(např. tiskárny) a systémům
heslo.zcu.cz – stránka slouží 
ke změně hesla Orion
portal.zcu.cz – informace 
o průběhu studiu
jis.zcu.cz - informace o JIS kartě
courseware.zcu.cz – informace 
o studovaných předmětech
webmail.zcu.cz – přístup 
k elektronické poště
eduroam.zcu.cz – Wifi připojení

STRUČNĚ O HISTORII 
MĚSTA
Když se řekne Plzeň, většině z nás 
se vybaví pivo. A jak taky jinak, když 
Plzeň dala světu tento proslulý 
zlatavý ležák, po kterém se jmenují 
piva stejného typu po celém světě? 
Město s více než 700 let dlouhou 
historií, která se odráží v nádher-

ných stavbách v historickém 
centru, to je dnešní Plzeň. 
První zmínky pocházejí z roku 976. 
Tato „Stará Plzeň“ dnes nese jméno 
Starý Plzenec a nachází se asi 10 
minut cesty vlakem od města, 
které na soutoku čtyř řek (Radbuzy, 
Úhlavy, Úslavy a Mže) nechal 
založit Václav II. roku 1295, tehdy 

jako Novou Plzeň. Město se díky 
své poloze stalo hned od počátku 
důležitým obchodním střediskem 
na křižovatce cest do Norimberku 
a Řezna. Rozlohou byla Plzeň po 
Praze a Kutné Hoře třetím největším 
městem v Čechách.
V 16. století se Plzeň dočasně stala 
sídlem císaře Rudolfa II. Je to taktéž 
období, během kterého zde půso-
bilo mnoho významných italských 
stavitelů. V období českého stavov-
ského povstání byla Plzeň obléhána 
a roku 1618 dobyta vojsky knížete 
Mansfelda. 
Industrializace v 19. století přinesla 
výraznou změnu tváře města Plzně. 
Zakládají se dodnes známí průmys-
loví giganti – strojírenský komplex 
Škodových závodů a Plzeňský 
Prazdroj. Přelom 19. a 20. století se 
v Plzni nese ve znamení dokončo-
vání náročných staveb veřejných 
budov – městské divadlo, Měšťan-
ská beseda, muzeum, zcela ojedi-
nělý soubor 18 domů vyzdobených 
sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše 
a mnoho dalších staveb pochází 
právě z této doby. Historické jádro 
města, do značné míry totožné 
s celým původním gotickým 
městem, se v této době stává 
městskou památkovou rezervací.
Významnou událostí 20. století, 
která ovlivňuje život Plzeň až 
dodnes, je osvobození města 
americkou armádou 6. května 1945 
– ve městě se nachází Památník 
americké armády, památník Díky, 
Ameriko! nebo se zde konají 
Slavnosti svobody.
V současnosti se rozvoj města 
soustředí nejen do jeho středu, 
ale hlavně do průmyslových zón na 

jeho okraji, z nichž největší jsou 
Borská pole. Tato průmyslová zóna 
se stále rozrůstá a její výstavba je 
projektem mimořádným nejen 
v rámci regionu, ale v rámci celé 
České republiky. Úsilí o zkvalitnění 
úrovně vzdělávání v Plzni vyvrcholi-
lo v roce 1991 založením Západo-
české univerzity, jejíž kampus 
nalezneme taktéž na Borských 
polích.

BLESKOVĚ ZE 
SOUČASNOSTI
Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 
137 km² a se svými zhruba 171 000 
obyvateli je čtvrtým největším 
městem v České republice. Město, 
jehož centrum leží v nadmořské 
výšce 310 m. n. m., zaujímá 
v západní části Čech dominantní 
postavení jako silné centrum 
průmyslu, obchodu, kultury a státní 
správy. Z průmyslově orientované-
ho a smogem zamořeného kultury, 
o čemž svědčí i titul Evropské 
hlavní město kultury 2015, který byl 
Plzni udělen. Každoročně se zde 
odehrávají akce a festivaly jak 
regionálního, tak mezinárodního 
významu. Připomeňme Smetanov-
ské dny, Skupovu Plzeň, Historický 
víkend, Pilsner Fest nebo festival 
Na ulici. Nalezneme zde sídla 
a pobočky mnoha mezinárodních 
institucí, mezi které patří např. 
Alliance française a Americké 
centrum.

HISTORIE UNIVERZITY
Západočeská univerzita je relativně 
mladá, založena byla v roce 1991. 
Vysoké školství má ale v Plzni 
tradici mnohem delší. Roku 1949 

zde byla zřízena pobočka ČVUT v 
Praze. V této době se ČVUT skláda-
lo ze sedmi vysokých škol, kterými 
byly VŠ inženýrského stavitelství, 
VŠ architektury a pozemního 
stavitelství, VŠ chemicko-technolo-
gického inženýrství, VŠ strojního 
a elektrotechnického inženýrství 
(VŠSE), VŠ zemědělského a lesního 
inženýrství, VŠ speciálních nauk 
a VŠ obchodní.
V Plzni vznikla pobočka VŠSE, která 
se v roce 1950 stala samostatnou 
součástí (fakultou) ČVUT. V roce 
1953 se VŠSE oddělila úplně a stala 
nezávislou vysokoškolskou institucí, 
která se roku 1960 rozdělila na dvě 
fakulty – fakultu strojní a fakultu 
elektrotechnickou. 
Zřízení plzeňské univerzity bylo 
zvažováno v průběhu celého 20. 
století a v různých obdobích se 
plánoval vznik různých fakult. 
Události kolem roku 1948 však 
způsobily, že došlo pouze k založe-
ní lékařské fakulty UK, Pedagogické 
fakulty a VŠSE. Univerzita tak byla 
založena až na začátku 90. let.

PAMĚTIHODNOSTI
Mezi architektonickými památkami 
Plzně patří výsadní postavení 
gotickému chrámu sv. Bartoloměje, 
který byl postaven spolu s novou 
Plzní a dodnes je dominantou 
města. Jeho věž měří úctyhodných 
102 metrů a je nejvyšší kostelní věží 
v Čechách. Nedaleko katedrály se 
nachází renesanční radnice, vysta-
věná podle plánů italského stavite-
le Giovanniho de Statia. Barokní 
morový sloup, postavený jako 
díkůvzdání za mírný průběh morové 
epidemie, s replikou sochy Plzeň-

ské Madony je jednou z dominant 
Náměstí Republiky. Architektonic-
kou památkou je i samotné náměs-
tí, mimo jiné proto, že v době svého 
založení patřilo k největším 
v Evropě.
V těsné blízkosti náměstí, 
ve Františkánské ulici, stojí Františ-
kánský klášter a kostel Na nebe-
vzetí Panny Marie, který patří mezi 
nejstarší chrámové stavby ve městě 
a dodnes si zachoval svou původní 
gotickou podobu. Nedaleko 
náměstí, na sadech Pětatřicátníků, 
se nachází Velká synagoga, druhá 
největší stavba svého druhu 
v Evropě a třetí největší na světě.

PLZEŇSKÝ ANDĚLÍČEK
Plzeňský andělíček se nachází 
na mříži katedrály sv. Bartoloměje, 
která chrání vnější oltář chrámu. 
Tato drobná plastika je proslulá 
svou kouzelnou mocí plnit přání. 
Pověst praví, že zázračné účinky 
andělíčka se tradují od doby, kdy 
se v chrámu sv. Bartoloměje ženil 
plzeňským kat, který údajně uměl 
kouzlit. A protože kat do kostela 
nesměl, zastupoval jej u oltáře 
přítel. Kat se v tu dobu modlil 
u zadního vnějšího oltáře. Po 
skončení modlitby se zvedl a při 
vstávání se zachytil andělíčka 
vykovaného na mřížích chrámu. 
Tři pobožné báby, které věřily v jeho 
schopnosti, viděly, jak se andělíčka 
dotkl a začaly všude říkat, že tento 
andělíček nosí štěstí.
Na andělíčka si denně přijde 
sáhnout kolem stovky lidí, kteří 
často stojí i ve frontě, a andělíček je 
tak již notně osahaný. Není proto 
divu, že se pro něj vžil název 

„osahánek” či „vošáhlo”. Zajímavostí 
také je, že na rozdíl od ostatních 
figurek na mřížoví, není tento 
andělíček jako jediný dutý, i když 
jsou všechny figurky stejně staré. 
Někteří lidé tvrdí, že by v něm 
mohly být zalité ostatky svatých.

PLZEŇ 2015
V roce 2015 se Plzeň stala evrop-
ským hlavním městem kultury. 

Tento projekt je více než jen festi-
val, prezentace umělců, jednorázo-
vé oživení města nebo více než 
reklamní prostor pro sponzory. 
Je to projekt, který změnil vnímání 
města, vnímání role kultury a který 
lze považovat za milníkem ve vývoji 
kulturního života v Plzni.
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Doporučujeme Ti pečlivě si zvolit 
své uživatelské jméno, bude 
Tě provázet po celou dobu studia. 
Toto konto Ti poskytuje komplexní 
přístup ke zdrojům a službám sítě 
WEBnet, včetně elektronické pošty, 
a budeš jej potřebovat i pro 
přihlášení se na jakýkoliv počítač 
ve veřejné učebně. Uplatníš jej i pro 
přístup ke všem zdrojům ve správě 
CIV a na některé školní weby.



Západočeská univerzita má své fakulty rozseté po celé Plzni. Tyto 
budovy jsou pokaždé označeny zkratkou skládající se ze dvou písmen 
(JJ, UC atd.), které se objevují na všech webových stránkách i na tvém 
rozvrhu. Na první pohled se ti to může zdát složité, ale není důvod ztrácet 
hlavu. Hned, jak zjistíš, co vše znamená, ti bude jasné, kam máš jít.

Označení místností (učeben)
Na následujícím příkladu ti objasníme, kde budeš hledat místnost své 
výuky či jiné aktivity (zvolena místnost JJ 205).

JJ 205
JJ je zkratka budovy. V tomto případě se jedná o budovu Jungmannova 1.
První číslo, zde 2, ti říká, že musíš do druhého patra.
Na tomto patře už stačí najít správnou místnost, která nese všechny tři 
cifry.

Je však nutné se v budově zorientovat. Některé totiž mají první patro jako přízemí, 
jiné berou první patro klasickým způsobem. Ve většině budov se u vchodu nachází 
vrátnice, takže když si nebudeš něčím jistý, tak se zeptej vrátných, kteří studentům 
rádi poradí.

BUDOVY ZČU V AREÁLU 
BORY

UR  Univerzitní 8
UM  Univerzitní 12
UT  Univerzitní 14
UB  Univerzitní 18
UI  Univerzitní 20
UV, UU, UK, UL, UP, UF, UD,UX,
UH         Univerzitní 22
EU, EK, EL, EP, ES, EC, EH,
EZ            Univerzitní 26
UN, US, UC  Technická 8

V případě, že se objeví nějaká neznámá zkratka budovy, tak se o ní 
můžeš více dozvědět na stránce www.portal.zcu.cz (studium –> prohlížení –> 
místnosti). 
Virtuálního průvodce po budovách v Plzni najdete na webových 
stránkách (https://kgm.zcu.cz/kartografie/ZCU/index.html), kde 
si můžete vyzkoušet jejich dostupnost a provozní specifika. Mapa slouží 
také studentům se specifickými potřebami pro získání základních 
informací potřebných pro jejich bezpečný pohyb.

Kde najdeš HelpDesk CIV?

AREÁL BORY
Univerzitní 20 (místnost UI 205) – 
Jdi od hlavního vchodu do budovy 
doprava a stále rovně až projdeš 
skleněným tunelem. Místnost 
HelpDesku se nachází hned za 
tunelem.

Provozní doba  
Po– Pá        7:00– 20:00

a podpisy. Šablonu plné moci lze 
stáhnout ze stránek supportu 
(kategorie JIS: Kde si lze kartu 
vyzvednout). 

Konto Orion je elektronickou 
identitou uživatele ZČU a umožňuje 
mu používat elektronické 
informační zdroje ZČU. Konto 
v systému Orion musí mít zřízené 
každý student. Konto se zřizuje 
registrací, při které si uživatel zvolí 
své uživatelské jméno. Registraci 
lze provést pouze v označených 
učebnách ZČU. Potřebné 
registrační údaje získá uživatel 
současně s kartou JIS. 

Tvůj přístup k informačním systémům ZČU je možný jak ze sítě ZČU, 
tak odkudkoli z internetu. Pro přístup potřebuješ přihlašovací údaje svého 
Orion konta. Nejdůležitější jsou pro Tebe dva následující systémy.

CH  Chodské náměstí 1
JJ  Jungmannova 1
KL  Klatovská 51
KO  Kollárova 19
NO  náměstí Odboje 18
RJ  Riegrova 11

RS Riegrova 17

PC  sady Pětatřicátníků 14
PS  sady Pětatřicátníků 16
SP  Sedláčkova 15
SD  Sedláčkova 19
ST  Sedláčkova 31
SO  Sedláčkova 38
TS  Tylova 59
VC  Veleslavínova 42

Rozmístění budov v univerzitním 
areálu na Borech je znázorněno 
v druhé mapě.

BUDOVY V AREÁLU 
PLZEŇSKÉHO VĚDECKO-
TECHNOLOGICKÉHO 
PARKU

TC    Teslova 5b
TF    Teslova 9
TG    Teslova 9a
TH    Teslova 11

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) rozvíjí informační 
technologie a zajišťuje služby s tímto spojené pro studenty, zaměstnance 
a jednotlivá pracoviště ZČU. CIV pro uživatele provozuje následující web 
http://support.zcu.cz/. Na tomto webu nalezneš návody, rady 
a dokumentace potřebné v konkrétních situacích. Na tomto webu také 
najdeš novinky a změny v IT prostředí univerzity.

Zde je uveden seznam zkratek budov, které se na tvém rozvrhu mohou 
objevit. Ke zkratkám jsou přiřazeny adresy, na kterých se nachází dané 
budovy.

BUDOVY ZČU V CENTRU MĚSTA

tel.  + 420 377 638 888
e-mail:  operator@service.zcu.cz

Kontaktním místem pro uživatele 
je HelpDesk, který Ti pomůže 
s řešením problémům, jako je např. 

zapomenutí hesla, ztráta dat či 
služby spojené s kartou JIS. Dotazy 
posílej ze své školní e-mailové 
adresy. Umožníš tak svoji 
identifikaci a urychlíš řešení svého 
problému.

CENTRUM MĚSTA
Jungmannova 1 (místnost JJ 108)

Provozní doba  Po– Pá 
7:00– 15:00

Karta JIS (jednotný identifikační 
systém) je průkazem studenta 
či zaměstnance ZČU. Tato karta 
slouží nejen k prokázání totožnosti, 
ale umožní ti např. vstup do 
laboratoří či na kolej, kopírování 
nebo stravování v menze.

Jak o JIS kartu zažádat?
O JIS kartu se žádá elektronicky 
na internetové stránce 
http://jis.zcu.cz/. Další informace se 
dozvíš na stránkách support.zcu.cz, 
pod záložkou „JIS karta”. 
Nezapomeň, že výroba JIS karty se 
zahájí až po uhrazení 
manipulačního poplatku.
 
Jak zaplatit manipulační 
poplatek?
Manipulační poplatek pošli na účet 
ZČU (číslo účtu: 143 929 001/5500). 
Jako variabilní symbol platby uveď 
své celé rodné číslo bez lomítka. 
Výše manipulačního poplatku se liší 
dle typu karty. Za JIS kartu, která 
je pouze studentským průkazem, 
se platí 100 Kč. Za sdruženou kartu 
JIS-PK (Plzeňská karta na MHD) se 
platí 270 Kč.
 
Kdy bude JIS karta vyrobena?
Standardní doba výroby karty jsou 
tři dny, ale v době hromadných 
výdejů může být až 20 pracovních 
dní. Postup výroby sleduj na 

stránce http://jis.zcu.cz. V případě 
jakýchkoli problémů neprodleně 
kontaktuj HelpDesk.

Kdy a kde si mohu kartu 
vyzvednout?
Karta je připravena k vyzvednutí 
pouze tehdy, pokud na stránce 
http://jis.zcu.cz najdeš poznámku 
„Karta je připravena k výdeji”. Až 
bude Tvá karta připravena, můžeš 
si ji vyzvednout během tzv. 
hromadného výdeje. Ten probíhá 
každý rok přibližně od poloviny září 
v místnosti UI 203 na Borech, a to 
v době od 9:00 do 16:30. Přesné 
datum se dozvíš na stránce 
http://support.zcu.cz. Pro 
vyzvednutí karty potřebuješ platný 
průkaz totožnosti (OP nebo 
cestovní pas). V případě, že se 
nemůžeš dostavit osobně, může za 
Tebe kartu vyzvednout zmocněnec 
vybavený neověřenou plnou mocí, 
která musí obsahovat následující 
údaje: celá jména, bydliště, data 
narození, účel plné moci, datum 

Nezapomeň, že převzetím karty 
uzavíráš smlouvu. Zacházej 
s kartou šetrně a nos ji stále u 
sebe!

PORTÁL ZČU
 
Je to informační zdroj pro studijní 
účely. Najdeš zde informace 
o zkouškách, svém rozvrhu, 
vizualizaci studijního plánu, 
získaných stipendiích atd.
http://portal.zcu.cz

COURSEWARE
 
Zde se shromažďují elektronické 
informace a studijní materiály 
potřebné ke studiu jednotlivých 
předmětů. Na Courseware lze 
přistupovat přes uvedenou 
internetovou adresu nebo přes 
záložku na Portálu.
http://courseware.zcu.cz

SOUHRN DŮLEŽITÝCH 
WEBOVÝCH STRÁNEK
 
support.zcu.cz – informace a 
návody k jednotlivým službám 
(např. tiskárny) a systémům
heslo.zcu.cz – stránka slouží 
ke změně hesla Orion
portal.zcu.cz – informace 
o průběhu studiu
jis.zcu.cz - informace o JIS kartě
courseware.zcu.cz – informace 
o studovaných předmětech
webmail.zcu.cz – přístup 
k elektronické poště
eduroam.zcu.cz – Wifi připojení

Jelikož se budeš po Plzni 
přepravovat (asi) především 
pomocí prostředků městské 
hromadné dopravy, 
doporučujeme, aby sis jako jednu 
z prvních věcí pořídil právě 
Plzeňskou kartu (PK). Kromě 
permanentky a elektronické 
peněženky pro nákup lístků 
pomocí terminálu Cardman přímo 
ve vozidlech MHD slouží také pro 
rezervaci vstupenek či jako slevová 
karta ve vybraných obchodech.

Jak kartu získat?
Všechny formuláře Plzeňské karty 
nalezneš na webu Plzeňské karty, 
případně si je můžeš vyzvednout 
na kterékoliv pobočce Plzeňských 
městských dopravních podniků 

PLEZŇSKÁ KARTA

(PMDP), kde můžeš žádost rovnou 
podat. O kartu si může zažádat 
každý, kdo ji dosud nemá.

Co je potřeba k podání žádosti?
Je potřeba vyplněná žádost 
o vydání Plzeňské karty 
a podepsané podmínky pro 
vydávání a používání Plzeňské karty 
(jeden formulář). Dále je třeba 
potvrzení o studiu (v elektronické 
formě), občanský průkaz či cestovní 
pas a originál průkazové fotografie 
o rozměrech 35x45 mm (lze se 
nechat vyfotit na místě). Vydání 
Plzeňské karty je zpoplatněno 
manipulačním poplatkem 170 Kč 
dle ceníku Plzeňské karty a lhůta 
pro vydání je obvykle 10 dní. Kartu 
lze ale vystavit i do 48 hodin 
(expresní vystavení karty). Tato 
služba je poskytována za příplatek 
170 Kč k základní ceně včetně DPH. 
V případě nutnosti nabízí PMDP 
i vydání Plzeňské karty na počkání. 
Tato služba je zpoplatněna částkou 
250 Kč včetně DPH přidanou 
k základní ceně. Plzeňskou kartu 
lze po osobním podání žádosti 
následně doručit prostřednictvím 
České pošty.

Plzeňskou kartu si lze dobít na 
bankomatech České spořitelny v 
Plzeňském kraji. Využití bankomatu 
pro dobití Plzeňské karty není 
zpoplatněno, takže si ji může dobít 
každý i když má jinou banku. Lze 
si také dobít elektronickou 
peněženku, prodloužit platnost 
časového předplatného nebo zjistit 
stav na plzeňské kartě. Seznam 
bankomatů pro dobíjení nejen 
v Plzni najdeš na: www.pmpd.cz

Plzeňskou kartu je možné dobít 
také na e-shopu: 
eshop.plzenskakarta.cz, kdy je 
třeba následně provést ještě 
validaci na vozidlových 
terminálech, bankomatech nebo 
prodejních místech Plzeňské karty.
Poslední možností je dobíjení přímo 
na níže uvedených prodejních 
místech.

ZÁKAZNICKÁ CENTRA PMDP

Adresy – Denisovo nábřeží 12
              – Klatovská 12
Tel.  + 420 378 037 486
        + 420 377 322 094

Otevírací doba zákaznických 
center
Po –Pá  7:00– 18:00
So  8:00– 12:00

PRODEJNA NA HLAVNÍM 
VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ

(přepážka ČD Plzeňská karta/ 
vnitrostátní jízdenky, pokladní 
okénko č. 4)
Adresa – Nádražní 102
Tel.  + 420 972 524 232

Otevírací doba
Po–Čt        6:30– 12:10, 12:40– 17:10
Pá         6:30– 12:10, 12:40–18:10
So–Ne        6:30– 12:10, 12:40– 17:10

PRODEJNA ČSAD AUTOBUSY 
PLZEŇ, CAN
(přepážka č. 2)

Adresa – Husova 60
Tel.  + 420 377 327 272

Otevírací doba
Po–Pá   6:00– 18:00

Karta spojuje výhody JIS karty
a Plzeňské karty. Vydává ji ZČU 
a zájemci o ni mohou žádat 
elektronicky na stránce 
http://jis.zcu.cz, kde naleznou
i další pokyny pro to, jak kartu 
získat. Cena za ni je složena 
z poplatku za JIS a poplatku za PK 
dle ceníku ZČU.

Postup při registraci PK na kiosku
Přiložte ke kiosku kartu JIS, přiložte 
Plzeňskou kartu (přiložením 
souhlasíte s předáváním potvrzení 
o studiu PMDP, a.s.). Následující den 
po registraci můžete nabíjet na 
přepážkách PMDP, přes bankomat, 
nebo přes internetové bankovnictví.

Umístění registračních kiosků na 
ZČU
budova CIV před operátorským 
pracovištěm v místnosti UI 205

budova v Jungmannově ulici u 
operátorského pracoviště v 
místnosti JJ 108

Řešení problémů
Při výpadku systémů, v případě problémů při registraci PK či při 
problémech s používáním JIS-PK kontaktujte HelpDesk CIV. 

STRUČNĚ O HISTORII 
MĚSTA
Když se řekne Plzeň, většině z nás 
se vybaví pivo. A jak taky jinak, když 
Plzeň dala světu tento proslulý 
zlatavý ležák, po kterém se jmenují 
piva stejného typu po celém světě? 
Město s více než 700 let dlouhou 
historií, která se odráží v nádher-

ných stavbách v historickém 
centru, to je dnešní Plzeň. 
První zmínky pocházejí z roku 976. 
Tato „Stará Plzeň“ dnes nese jméno 
Starý Plzenec a nachází se asi 10 
minut cesty vlakem od města, 
které na soutoku čtyř řek (Radbuzy, 
Úhlavy, Úslavy a Mže) nechal 
založit Václav II. roku 1295, tehdy 

jako Novou Plzeň. Město se díky 
své poloze stalo hned od počátku 
důležitým obchodním střediskem 
na křižovatce cest do Norimberku 
a Řezna. Rozlohou byla Plzeň po 
Praze a Kutné Hoře třetím největším 
městem v Čechách.
V 16. století se Plzeň dočasně stala 
sídlem císaře Rudolfa II. Je to taktéž 
období, během kterého zde půso-
bilo mnoho významných italských 
stavitelů. V období českého stavov-
ského povstání byla Plzeň obléhána 
a roku 1618 dobyta vojsky knížete 
Mansfelda. 
Industrializace v 19. století přinesla 
výraznou změnu tváře města Plzně. 
Zakládají se dodnes známí průmys-
loví giganti – strojírenský komplex 
Škodových závodů a Plzeňský 
Prazdroj. Přelom 19. a 20. století se 
v Plzni nese ve znamení dokončo-
vání náročných staveb veřejných 
budov – městské divadlo, Měšťan-
ská beseda, muzeum, zcela ojedi-
nělý soubor 18 domů vyzdobených 
sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše 
a mnoho dalších staveb pochází 
právě z této doby. Historické jádro 
města, do značné míry totožné 
s celým původním gotickým 
městem, se v této době stává 
městskou památkovou rezervací.
Významnou událostí 20. století, 
která ovlivňuje život Plzeň až 
dodnes, je osvobození města 
americkou armádou 6. května 1945 
– ve městě se nachází Památník 
americké armády, památník Díky, 
Ameriko! nebo se zde konají 
Slavnosti svobody.
V současnosti se rozvoj města 
soustředí nejen do jeho středu, 
ale hlavně do průmyslových zón na 

jeho okraji, z nichž největší jsou 
Borská pole. Tato průmyslová zóna 
se stále rozrůstá a její výstavba je 
projektem mimořádným nejen 
v rámci regionu, ale v rámci celé 
České republiky. Úsilí o zkvalitnění 
úrovně vzdělávání v Plzni vyvrcholi-
lo v roce 1991 založením Západo-
české univerzity, jejíž kampus 
nalezneme taktéž na Borských 
polích.

BLESKOVĚ ZE 
SOUČASNOSTI
Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 
137 km² a se svými zhruba 171 000 
obyvateli je čtvrtým největším 
městem v České republice. Město, 
jehož centrum leží v nadmořské 
výšce 310 m. n. m., zaujímá 
v západní části Čech dominantní 
postavení jako silné centrum 
průmyslu, obchodu, kultury a státní 
správy. Z průmyslově orientované-
ho a smogem zamořeného kultury, 
o čemž svědčí i titul Evropské 
hlavní město kultury 2015, který byl 
Plzni udělen. Každoročně se zde 
odehrávají akce a festivaly jak 
regionálního, tak mezinárodního 
významu. Připomeňme Smetanov-
ské dny, Skupovu Plzeň, Historický 
víkend, Pilsner Fest nebo festival 
Na ulici. Nalezneme zde sídla 
a pobočky mnoha mezinárodních 
institucí, mezi které patří např. 
Alliance française a Americké 
centrum.

HISTORIE UNIVERZITY
Západočeská univerzita je relativně 
mladá, založena byla v roce 1991. 
Vysoké školství má ale v Plzni 
tradici mnohem delší. Roku 1949 

zde byla zřízena pobočka ČVUT v 
Praze. V této době se ČVUT skláda-
lo ze sedmi vysokých škol, kterými 
byly VŠ inženýrského stavitelství, 
VŠ architektury a pozemního 
stavitelství, VŠ chemicko-technolo-
gického inženýrství, VŠ strojního 
a elektrotechnického inženýrství 
(VŠSE), VŠ zemědělského a lesního 
inženýrství, VŠ speciálních nauk 
a VŠ obchodní.
V Plzni vznikla pobočka VŠSE, která 
se v roce 1950 stala samostatnou 
součástí (fakultou) ČVUT. V roce 
1953 se VŠSE oddělila úplně a stala 
nezávislou vysokoškolskou institucí, 
která se roku 1960 rozdělila na dvě 
fakulty – fakultu strojní a fakultu 
elektrotechnickou. 
Zřízení plzeňské univerzity bylo 
zvažováno v průběhu celého 20. 
století a v různých obdobích se 
plánoval vznik různých fakult. 
Události kolem roku 1948 však 
způsobily, že došlo pouze k založe-
ní lékařské fakulty UK, Pedagogické 
fakulty a VŠSE. Univerzita tak byla 
založena až na začátku 90. let.

PAMĚTIHODNOSTI
Mezi architektonickými památkami 
Plzně patří výsadní postavení 
gotickému chrámu sv. Bartoloměje, 
který byl postaven spolu s novou 
Plzní a dodnes je dominantou 
města. Jeho věž měří úctyhodných 
102 metrů a je nejvyšší kostelní věží 
v Čechách. Nedaleko katedrály se 
nachází renesanční radnice, vysta-
věná podle plánů italského stavite-
le Giovanniho de Statia. Barokní 
morový sloup, postavený jako 
díkůvzdání za mírný průběh morové 
epidemie, s replikou sochy Plzeň-

ské Madony je jednou z dominant 
Náměstí Republiky. Architektonic-
kou památkou je i samotné náměs-
tí, mimo jiné proto, že v době svého 
založení patřilo k největším 
v Evropě.
V těsné blízkosti náměstí, 
ve Františkánské ulici, stojí Františ-
kánský klášter a kostel Na nebe-
vzetí Panny Marie, který patří mezi 
nejstarší chrámové stavby ve městě 
a dodnes si zachoval svou původní 
gotickou podobu. Nedaleko 
náměstí, na sadech Pětatřicátníků, 
se nachází Velká synagoga, druhá 
největší stavba svého druhu 
v Evropě a třetí největší na světě.

PLZEŇSKÝ ANDĚLÍČEK
Plzeňský andělíček se nachází 
na mříži katedrály sv. Bartoloměje, 
která chrání vnější oltář chrámu. 
Tato drobná plastika je proslulá 
svou kouzelnou mocí plnit přání. 
Pověst praví, že zázračné účinky 
andělíčka se tradují od doby, kdy 
se v chrámu sv. Bartoloměje ženil 
plzeňským kat, který údajně uměl 
kouzlit. A protože kat do kostela 
nesměl, zastupoval jej u oltáře 
přítel. Kat se v tu dobu modlil 
u zadního vnějšího oltáře. Po 
skončení modlitby se zvedl a při 
vstávání se zachytil andělíčka 
vykovaného na mřížích chrámu. 
Tři pobožné báby, které věřily v jeho 
schopnosti, viděly, jak se andělíčka 
dotkl a začaly všude říkat, že tento 
andělíček nosí štěstí.
Na andělíčka si denně přijde 
sáhnout kolem stovky lidí, kteří 
často stojí i ve frontě, a andělíček je 
tak již notně osahaný. Není proto 
divu, že se pro něj vžil název 

„osahánek” či „vošáhlo”. Zajímavostí 
také je, že na rozdíl od ostatních 
figurek na mřížoví, není tento 
andělíček jako jediný dutý, i když 
jsou všechny figurky stejně staré. 
Někteří lidé tvrdí, že by v něm 
mohly být zalité ostatky svatých.

PLZEŇ 2015
V roce 2015 se Plzeň stala evrop-
ským hlavním městem kultury. 

Tento projekt je více než jen festi-
val, prezentace umělců, jednorázo-
vé oživení města nebo více než 
reklamní prostor pro sponzory. 
Je to projekt, který změnil vnímání 
města, vnímání role kultury a který 
lze považovat za milníkem ve vývoji 
kulturního života v Plzni.
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Doporučujeme Ti pečlivě si zvolit 
své uživatelské jméno, bude 
Tě provázet po celou dobu studia. 
Toto konto Ti poskytuje komplexní 
přístup ke zdrojům a službám sítě 
WEBnet, včetně elektronické pošty, 
a budeš jej potřebovat i pro 
přihlášení se na jakýkoliv počítač 
ve veřejné učebně. Uplatníš jej i pro 
přístup ke všem zdrojům ve správě 
CIV a na některé školní weby.



Západočeská univerzita má své fakulty rozseté po celé Plzni. Tyto 
budovy jsou pokaždé označeny zkratkou skládající se ze dvou písmen 
(JJ, UC atd.), které se objevují na všech webových stránkách i na tvém 
rozvrhu. Na první pohled se ti to může zdát složité, ale není důvod ztrácet 
hlavu. Hned, jak zjistíš, co vše znamená, ti bude jasné, kam máš jít.

Označení místností (učeben)
Na následujícím příkladu ti objasníme, kde budeš hledat místnost své 
výuky či jiné aktivity (zvolena místnost JJ 205).

JJ 205
JJ je zkratka budovy. V tomto případě se jedná o budovu Jungmannova 1.
První číslo, zde 2, ti říká, že musíš do druhého patra.
Na tomto patře už stačí najít správnou místnost, která nese všechny tři 
cifry.

Je však nutné se v budově zorientovat. Některé totiž mají první patro jako přízemí, 
jiné berou první patro klasickým způsobem. Ve většině budov se u vchodu nachází 
vrátnice, takže když si nebudeš něčím jistý, tak se zeptej vrátných, kteří studentům 
rádi poradí.

BUDOVY ZČU V AREÁLU 
BORY

UR  Univerzitní 8
UM  Univerzitní 12
UT  Univerzitní 14
UB  Univerzitní 18
UI  Univerzitní 20
UV, UU, UK, UL, UP, UF, UD,UX,
UH         Univerzitní 22
EU, EK, EL, EP, ES, EC, EH,
EZ            Univerzitní 26
UN, US, UC  Technická 8

V případě, že se objeví nějaká neznámá zkratka budovy, tak se o ní 
můžeš více dozvědět na stránce www.portal.zcu.cz (studium –> prohlížení –> 
místnosti). 
Virtuálního průvodce po budovách v Plzni najdete na webových 
stránkách (https://kgm.zcu.cz/kartografie/ZCU/index.html), kde 
si můžete vyzkoušet jejich dostupnost a provozní specifika. Mapa slouží 
také studentům se specifickými potřebami pro získání základních 
informací potřebných pro jejich bezpečný pohyb.

Kde najdeš HelpDesk CIV?

AREÁL BORY
Univerzitní 20 (místnost UI 205) – 
Jdi od hlavního vchodu do budovy 
doprava a stále rovně až projdeš 
skleněným tunelem. Místnost 
HelpDesku se nachází hned za 
tunelem.

Provozní doba  
Po– Pá        7:00– 20:00

a podpisy. Šablonu plné moci lze 
stáhnout ze stránek supportu 
(kategorie JIS: Kde si lze kartu 
vyzvednout). 

Konto Orion je elektronickou 
identitou uživatele ZČU a umožňuje 
mu používat elektronické 
informační zdroje ZČU. Konto 
v systému Orion musí mít zřízené 
každý student. Konto se zřizuje 
registrací, při které si uživatel zvolí 
své uživatelské jméno. Registraci 
lze provést pouze v označených 
učebnách ZČU. Potřebné 
registrační údaje získá uživatel 
současně s kartou JIS. 

Tvůj přístup k informačním systémům ZČU je možný jak ze sítě ZČU, 
tak odkudkoli z internetu. Pro přístup potřebuješ přihlašovací údaje svého 
Orion konta. Nejdůležitější jsou pro Tebe dva následující systémy.

CH  Chodské náměstí 1
JJ  Jungmannova 1
KL  Klatovská 51
KO  Kollárova 19
NO  náměstí Odboje 18
RJ  Riegrova 11

RS Riegrova 17

PC  sady Pětatřicátníků 14
PS  sady Pětatřicátníků 16
SP  Sedláčkova 15
SD  Sedláčkova 19
ST  Sedláčkova 31
SO  Sedláčkova 38
TS  Tylova 59
VC  Veleslavínova 42

Rozmístění budov v univerzitním 
areálu na Borech je znázorněno 
v druhé mapě.

BUDOVY V AREÁLU 
PLZEŇSKÉHO VĚDECKO-
TECHNOLOGICKÉHO 
PARKU

TC    Teslova 5b
TF    Teslova 9
TG    Teslova 9a
TH    Teslova 11

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) rozvíjí informační 
technologie a zajišťuje služby s tímto spojené pro studenty, zaměstnance 
a jednotlivá pracoviště ZČU. CIV pro uživatele provozuje následující web 
http://support.zcu.cz/. Na tomto webu nalezneš návody, rady 
a dokumentace potřebné v konkrétních situacích. Na tomto webu také 
najdeš novinky a změny v IT prostředí univerzity.

Zde je uveden seznam zkratek budov, které se na tvém rozvrhu mohou 
objevit. Ke zkratkám jsou přiřazeny adresy, na kterých se nachází dané 
budovy.

BUDOVY ZČU V CENTRU MĚSTA

tel.  + 420 377 638 888
e-mail:  operator@service.zcu.cz

Kontaktním místem pro uživatele 
je HelpDesk, který Ti pomůže 
s řešením problémům, jako je např. 

zapomenutí hesla, ztráta dat či 
služby spojené s kartou JIS. Dotazy 
posílej ze své školní e-mailové 
adresy. Umožníš tak svoji 
identifikaci a urychlíš řešení svého 
problému.

CENTRUM MĚSTA
Jungmannova 1 (místnost JJ 108)

Provozní doba  Po– Pá 
7:00– 15:00

Karta JIS (jednotný identifikační 
systém) je průkazem studenta 
či zaměstnance ZČU. Tato karta 
slouží nejen k prokázání totožnosti, 
ale umožní ti např. vstup do 
laboratoří či na kolej, kopírování 
nebo stravování v menze.

Jak o JIS kartu zažádat?
O JIS kartu se žádá elektronicky 
na internetové stránce 
http://jis.zcu.cz/. Další informace se 
dozvíš na stránkách support.zcu.cz, 
pod záložkou „JIS karta”. 
Nezapomeň, že výroba JIS karty se 
zahájí až po uhrazení 
manipulačního poplatku.
 
Jak zaplatit manipulační 
poplatek?
Manipulační poplatek pošli na účet 
ZČU (číslo účtu: 143 929 001/5500). 
Jako variabilní symbol platby uveď 
své celé rodné číslo bez lomítka. 
Výše manipulačního poplatku se liší 
dle typu karty. Za JIS kartu, která 
je pouze studentským průkazem, 
se platí 100 Kč. Za sdruženou kartu 
JIS-PK (Plzeňská karta na MHD) se 
platí 270 Kč.
 
Kdy bude JIS karta vyrobena?
Standardní doba výroby karty jsou 
tři dny, ale v době hromadných 
výdejů může být až 20 pracovních 
dní. Postup výroby sleduj na 

stránce http://jis.zcu.cz. V případě 
jakýchkoli problémů neprodleně 
kontaktuj HelpDesk.

Kdy a kde si mohu kartu 
vyzvednout?
Karta je připravena k vyzvednutí 
pouze tehdy, pokud na stránce 
http://jis.zcu.cz najdeš poznámku 
„Karta je připravena k výdeji”. Až 
bude Tvá karta připravena, můžeš 
si ji vyzvednout během tzv. 
hromadného výdeje. Ten probíhá 
každý rok přibližně od poloviny září 
v místnosti UI 203 na Borech, a to 
v době od 9:00 do 16:30. Přesné 
datum se dozvíš na stránce 
http://support.zcu.cz. Pro 
vyzvednutí karty potřebuješ platný 
průkaz totožnosti (OP nebo 
cestovní pas). V případě, že se 
nemůžeš dostavit osobně, může za 
Tebe kartu vyzvednout zmocněnec 
vybavený neověřenou plnou mocí, 
která musí obsahovat následující 
údaje: celá jména, bydliště, data 
narození, účel plné moci, datum 

Nezapomeň, že převzetím karty 
uzavíráš smlouvu. Zacházej 
s kartou šetrně a nos ji stále u 
sebe!

PORTÁL ZČU
 
Je to informační zdroj pro studijní 
účely. Najdeš zde informace 
o zkouškách, svém rozvrhu, 
vizualizaci studijního plánu, 
získaných stipendiích atd.
http://portal.zcu.cz

COURSEWARE
 
Zde se shromažďují elektronické 
informace a studijní materiály 
potřebné ke studiu jednotlivých 
předmětů. Na Courseware lze 
přistupovat přes uvedenou 
internetovou adresu nebo přes 
záložku na Portálu.
http://courseware.zcu.cz

SOUHRN DŮLEŽITÝCH 
WEBOVÝCH STRÁNEK
 
support.zcu.cz – informace a 
návody k jednotlivým službám 
(např. tiskárny) a systémům
heslo.zcu.cz – stránka slouží 
ke změně hesla Orion
portal.zcu.cz – informace 
o průběhu studiu
jis.zcu.cz - informace o JIS kartě
courseware.zcu.cz – informace 
o studovaných předmětech
webmail.zcu.cz – přístup 
k elektronické poště
eduroam.zcu.cz – Wifi připojení

Jelikož se budeš po Plzni 
přepravovat (asi) především 
pomocí prostředků městské 
hromadné dopravy, 
doporučujeme, aby sis jako jednu 
z prvních věcí pořídil právě 
Plzeňskou kartu (PK). Kromě 
permanentky a elektronické 
peněženky pro nákup lístků 
pomocí terminálu Cardman přímo 
ve vozidlech MHD slouží také pro 
rezervaci vstupenek či jako slevová 
karta ve vybraných obchodech.

Jak kartu získat?
Všechny formuláře Plzeňské karty 
nalezneš na webu Plzeňské karty, 
případně si je můžeš vyzvednout 
na kterékoliv pobočce Plzeňských 
městských dopravních podniků 

(PMDP), kde můžeš žádost rovnou 
podat. O kartu si může zažádat 
každý, kdo ji dosud nemá.

Co je potřeba k podání žádosti?
Je potřeba vyplněná žádost 
o vydání Plzeňské karty 
a podepsané podmínky pro 
vydávání a používání Plzeňské karty 
(jeden formulář). Dále je třeba 
potvrzení o studiu (v elektronické 
formě), občanský průkaz či cestovní 
pas a originál průkazové fotografie 
o rozměrech 35x45 mm (lze se 
nechat vyfotit na místě). Vydání 
Plzeňské karty je zpoplatněno 
manipulačním poplatkem 170 Kč 
dle ceníku Plzeňské karty a lhůta 
pro vydání je obvykle 10 dní. Kartu 
lze ale vystavit i do 48 hodin 
(expresní vystavení karty). Tato 
služba je poskytována za příplatek 
170 Kč k základní ceně včetně DPH. 
V případě nutnosti nabízí PMDP 
i vydání Plzeňské karty na počkání. 
Tato služba je zpoplatněna částkou 
250 Kč včetně DPH přidanou 
k základní ceně. Plzeňskou kartu 
lze po osobním podání žádosti 
následně doručit prostřednictvím 
České pošty.

Plzeňskou kartu si lze dobít na 
bankomatech České spořitelny v 
Plzeňském kraji. Využití bankomatu 
pro dobití Plzeňské karty není 
zpoplatněno, takže si ji může dobít 
každý i když má jinou banku. Lze 
si také dobít elektronickou 
peněženku, prodloužit platnost 
časového předplatného nebo zjistit 
stav na plzeňské kartě. Seznam 
bankomatů pro dobíjení nejen 
v Plzni najdeš na: www.pmpd.cz

Plzeňskou kartu je možné dobít 
také na e-shopu: 
eshop.plzenskakarta.cz, kdy je 
třeba následně provést ještě 
validaci na vozidlových 
terminálech, bankomatech nebo 
prodejních místech Plzeňské karty.
Poslední možností je dobíjení přímo 
na níže uvedených prodejních 
místech.

DOBÍJENÍ PLZEŇSKÉ KARTY

PRODEJNÍ MÍSTA

ZÁKAZNICKÁ CENTRA PMDP

Adresy – Denisovo nábřeží 12
              – Klatovská 12
Tel.  + 420 378 037 486
        + 420 377 322 094

Otevírací doba zákaznických 
center
Po –Pá  7:00– 18:00
So  8:00– 12:00

PRODEJNA NA HLAVNÍM 
VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ

(přepážka ČD Plzeňská karta/ 
vnitrostátní jízdenky, pokladní 
okénko č. 4)
Adresa – Nádražní 102
Tel.  + 420 972 524 232

Otevírací doba
Po–Čt        6:30– 12:10, 12:40– 17:10
Pá         6:30– 12:10, 12:40–18:10
So–Ne        6:30– 12:10, 12:40– 17:10

PRODEJNA ČSAD AUTOBUSY 
PLZEŇ, CAN
(přepážka č. 2)

Adresa – Husova 60
Tel.  + 420 377 327 272

Otevírací doba
Po–Pá   6:00– 18:00

Karta spojuje výhody JIS karty
a Plzeňské karty. Vydává ji ZČU 
a zájemci o ni mohou žádat 
elektronicky na stránce 
http://jis.zcu.cz, kde naleznou
i další pokyny pro to, jak kartu 
získat. Cena za ni je složena 
z poplatku za JIS a poplatku za PK 
dle ceníku ZČU.

Postup při registraci PK na kiosku
Přiložte ke kiosku kartu JIS, přiložte 
Plzeňskou kartu (přiložením 
souhlasíte s předáváním potvrzení 
o studiu PMDP, a.s.). Následující den 
po registraci můžete nabíjet na 
přepážkách PMDP, přes bankomat, 
nebo přes internetové bankovnictví.

Umístění registračních kiosků na 
ZČU
budova CIV před operátorským 
pracovištěm v místnosti UI 205

budova v Jungmannově ulici u 
operátorského pracoviště v 
místnosti JJ 108

Řešení problémů
Při výpadku systémů, v případě problémů při registraci PK či při 
problémech s používáním JIS-PK kontaktujte HelpDesk CIV. 

STRUČNĚ O HISTORII 
MĚSTA
Když se řekne Plzeň, většině z nás 
se vybaví pivo. A jak taky jinak, když 
Plzeň dala světu tento proslulý 
zlatavý ležák, po kterém se jmenují 
piva stejného typu po celém světě? 
Město s více než 700 let dlouhou 
historií, která se odráží v nádher-

ných stavbách v historickém 
centru, to je dnešní Plzeň. 
První zmínky pocházejí z roku 976. 
Tato „Stará Plzeň“ dnes nese jméno 
Starý Plzenec a nachází se asi 10 
minut cesty vlakem od města, 
které na soutoku čtyř řek (Radbuzy, 
Úhlavy, Úslavy a Mže) nechal 
založit Václav II. roku 1295, tehdy 

jako Novou Plzeň. Město se díky 
své poloze stalo hned od počátku 
důležitým obchodním střediskem 
na křižovatce cest do Norimberku 
a Řezna. Rozlohou byla Plzeň po 
Praze a Kutné Hoře třetím největším 
městem v Čechách.
V 16. století se Plzeň dočasně stala 
sídlem císaře Rudolfa II. Je to taktéž 
období, během kterého zde půso-
bilo mnoho významných italských 
stavitelů. V období českého stavov-
ského povstání byla Plzeň obléhána 
a roku 1618 dobyta vojsky knížete 
Mansfelda. 
Industrializace v 19. století přinesla 
výraznou změnu tváře města Plzně. 
Zakládají se dodnes známí průmys-
loví giganti – strojírenský komplex 
Škodových závodů a Plzeňský 
Prazdroj. Přelom 19. a 20. století se 
v Plzni nese ve znamení dokončo-
vání náročných staveb veřejných 
budov – městské divadlo, Měšťan-
ská beseda, muzeum, zcela ojedi-
nělý soubor 18 domů vyzdobených 
sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše 
a mnoho dalších staveb pochází 
právě z této doby. Historické jádro 
města, do značné míry totožné 
s celým původním gotickým 
městem, se v této době stává 
městskou památkovou rezervací.
Významnou událostí 20. století, 
která ovlivňuje život Plzeň až 
dodnes, je osvobození města 
americkou armádou 6. května 1945 
– ve městě se nachází Památník 
americké armády, památník Díky, 
Ameriko! nebo se zde konají 
Slavnosti svobody.
V současnosti se rozvoj města 
soustředí nejen do jeho středu, 
ale hlavně do průmyslových zón na 

jeho okraji, z nichž největší jsou 
Borská pole. Tato průmyslová zóna 
se stále rozrůstá a její výstavba je 
projektem mimořádným nejen 
v rámci regionu, ale v rámci celé 
České republiky. Úsilí o zkvalitnění 
úrovně vzdělávání v Plzni vyvrcholi-
lo v roce 1991 založením Západo-
české univerzity, jejíž kampus 
nalezneme taktéž na Borských 
polích.

BLESKOVĚ ZE 
SOUČASNOSTI
Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 
137 km² a se svými zhruba 171 000 
obyvateli je čtvrtým největším 
městem v České republice. Město, 
jehož centrum leží v nadmořské 
výšce 310 m. n. m., zaujímá 
v západní části Čech dominantní 
postavení jako silné centrum 
průmyslu, obchodu, kultury a státní 
správy. Z průmyslově orientované-
ho a smogem zamořeného kultury, 
o čemž svědčí i titul Evropské 
hlavní město kultury 2015, který byl 
Plzni udělen. Každoročně se zde 
odehrávají akce a festivaly jak 
regionálního, tak mezinárodního 
významu. Připomeňme Smetanov-
ské dny, Skupovu Plzeň, Historický 
víkend, Pilsner Fest nebo festival 
Na ulici. Nalezneme zde sídla 
a pobočky mnoha mezinárodních 
institucí, mezi které patří např. 
Alliance française a Americké 
centrum.

HISTORIE UNIVERZITY
Západočeská univerzita je relativně 
mladá, založena byla v roce 1991. 
Vysoké školství má ale v Plzni 
tradici mnohem delší. Roku 1949 

zde byla zřízena pobočka ČVUT v 
Praze. V této době se ČVUT skláda-
lo ze sedmi vysokých škol, kterými 
byly VŠ inženýrského stavitelství, 
VŠ architektury a pozemního 
stavitelství, VŠ chemicko-technolo-
gického inženýrství, VŠ strojního 
a elektrotechnického inženýrství 
(VŠSE), VŠ zemědělského a lesního 
inženýrství, VŠ speciálních nauk 
a VŠ obchodní.
V Plzni vznikla pobočka VŠSE, která 
se v roce 1950 stala samostatnou 
součástí (fakultou) ČVUT. V roce 
1953 se VŠSE oddělila úplně a stala 
nezávislou vysokoškolskou institucí, 
která se roku 1960 rozdělila na dvě 
fakulty – fakultu strojní a fakultu 
elektrotechnickou. 
Zřízení plzeňské univerzity bylo 
zvažováno v průběhu celého 20. 
století a v různých obdobích se 
plánoval vznik různých fakult. 
Události kolem roku 1948 však 
způsobily, že došlo pouze k založe-
ní lékařské fakulty UK, Pedagogické 
fakulty a VŠSE. Univerzita tak byla 
založena až na začátku 90. let.

PAMĚTIHODNOSTI
Mezi architektonickými památkami 
Plzně patří výsadní postavení 
gotickému chrámu sv. Bartoloměje, 
který byl postaven spolu s novou 
Plzní a dodnes je dominantou 
města. Jeho věž měří úctyhodných 
102 metrů a je nejvyšší kostelní věží 
v Čechách. Nedaleko katedrály se 
nachází renesanční radnice, vysta-
věná podle plánů italského stavite-
le Giovanniho de Statia. Barokní 
morový sloup, postavený jako 
díkůvzdání za mírný průběh morové 
epidemie, s replikou sochy Plzeň-

ské Madony je jednou z dominant 
Náměstí Republiky. Architektonic-
kou památkou je i samotné náměs-
tí, mimo jiné proto, že v době svého 
založení patřilo k největším 
v Evropě.
V těsné blízkosti náměstí, 
ve Františkánské ulici, stojí Františ-
kánský klášter a kostel Na nebe-
vzetí Panny Marie, který patří mezi 
nejstarší chrámové stavby ve městě 
a dodnes si zachoval svou původní 
gotickou podobu. Nedaleko 
náměstí, na sadech Pětatřicátníků, 
se nachází Velká synagoga, druhá 
největší stavba svého druhu 
v Evropě a třetí největší na světě.

PLZEŇSKÝ ANDĚLÍČEK
Plzeňský andělíček se nachází 
na mříži katedrály sv. Bartoloměje, 
která chrání vnější oltář chrámu. 
Tato drobná plastika je proslulá 
svou kouzelnou mocí plnit přání. 
Pověst praví, že zázračné účinky 
andělíčka se tradují od doby, kdy 
se v chrámu sv. Bartoloměje ženil 
plzeňským kat, který údajně uměl 
kouzlit. A protože kat do kostela 
nesměl, zastupoval jej u oltáře 
přítel. Kat se v tu dobu modlil 
u zadního vnějšího oltáře. Po 
skončení modlitby se zvedl a při 
vstávání se zachytil andělíčka 
vykovaného na mřížích chrámu. 
Tři pobožné báby, které věřily v jeho 
schopnosti, viděly, jak se andělíčka 
dotkl a začaly všude říkat, že tento 
andělíček nosí štěstí.
Na andělíčka si denně přijde 
sáhnout kolem stovky lidí, kteří 
často stojí i ve frontě, a andělíček je 
tak již notně osahaný. Není proto 
divu, že se pro něj vžil název 

„osahánek” či „vošáhlo”. Zajímavostí 
také je, že na rozdíl od ostatních 
figurek na mřížoví, není tento 
andělíček jako jediný dutý, i když 
jsou všechny figurky stejně staré. 
Někteří lidé tvrdí, že by v něm 
mohly být zalité ostatky svatých.

PLZEŇ 2015
V roce 2015 se Plzeň stala evrop-
ským hlavním městem kultury. 

Tento projekt je více než jen festi-
val, prezentace umělců, jednorázo-
vé oživení města nebo více než 
reklamní prostor pro sponzory. 
Je to projekt, který změnil vnímání 
města, vnímání role kultury a který 
lze považovat za milníkem ve vývoji 
kulturního života v Plzni.
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Doporučujeme Ti pečlivě si zvolit 
své uživatelské jméno, bude 
Tě provázet po celou dobu studia. 
Toto konto Ti poskytuje komplexní 
přístup ke zdrojům a službám sítě 
WEBnet, včetně elektronické pošty, 
a budeš jej potřebovat i pro 
přihlášení se na jakýkoliv počítač 
ve veřejné učebně. Uplatníš jej i pro 
přístup ke všem zdrojům ve správě 
CIV a na některé školní weby.



Západočeská univerzita má své fakulty rozseté po celé Plzni. Tyto 
budovy jsou pokaždé označeny zkratkou skládající se ze dvou písmen 
(JJ, UC atd.), které se objevují na všech webových stránkách i na tvém 
rozvrhu. Na první pohled se ti to může zdát složité, ale není důvod ztrácet 
hlavu. Hned, jak zjistíš, co vše znamená, ti bude jasné, kam máš jít.

Označení místností (učeben)
Na následujícím příkladu ti objasníme, kde budeš hledat místnost své 
výuky či jiné aktivity (zvolena místnost JJ 205).

JJ 205
JJ je zkratka budovy. V tomto případě se jedná o budovu Jungmannova 1.
První číslo, zde 2, ti říká, že musíš do druhého patra.
Na tomto patře už stačí najít správnou místnost, která nese všechny tři 
cifry.

Je však nutné se v budově zorientovat. Některé totiž mají první patro jako přízemí, 
jiné berou první patro klasickým způsobem. Ve většině budov se u vchodu nachází 
vrátnice, takže když si nebudeš něčím jistý, tak se zeptej vrátných, kteří studentům 
rádi poradí.

BUDOVY ZČU V AREÁLU 
BORY

UR  Univerzitní 8
UM  Univerzitní 12
UT  Univerzitní 14
UB  Univerzitní 18
UI  Univerzitní 20
UV, UU, UK, UL, UP, UF, UD,UX,
UH         Univerzitní 22
EU, EK, EL, EP, ES, EC, EH,
EZ            Univerzitní 26
UN, US, UC  Technická 8

V případě, že se objeví nějaká neznámá zkratka budovy, tak se o ní 
můžeš více dozvědět na stránce www.portal.zcu.cz (studium –> prohlížení –> 
místnosti). 
Virtuálního průvodce po budovách v Plzni najdete na webových 
stránkách (https://kgm.zcu.cz/kartografie/ZCU/index.html), kde 
si můžete vyzkoušet jejich dostupnost a provozní specifika. Mapa slouží 
také studentům se specifickými potřebami pro získání základních 
informací potřebných pro jejich bezpečný pohyb.

Kde najdeš HelpDesk CIV?

AREÁL BORY
Univerzitní 20 (místnost UI 205) – 
Jdi od hlavního vchodu do budovy 
doprava a stále rovně až projdeš 
skleněným tunelem. Místnost 
HelpDesku se nachází hned za 
tunelem.

Provozní doba  
Po– Pá        7:00– 20:00

a podpisy. Šablonu plné moci lze 
stáhnout ze stránek supportu 
(kategorie JIS: Kde si lze kartu 
vyzvednout). 

Konto Orion je elektronickou 
identitou uživatele ZČU a umožňuje 
mu používat elektronické 
informační zdroje ZČU. Konto 
v systému Orion musí mít zřízené 
každý student. Konto se zřizuje 
registrací, při které si uživatel zvolí 
své uživatelské jméno. Registraci 
lze provést pouze v označených 
učebnách ZČU. Potřebné 
registrační údaje získá uživatel 
současně s kartou JIS. 

Tvůj přístup k informačním systémům ZČU je možný jak ze sítě ZČU, 
tak odkudkoli z internetu. Pro přístup potřebuješ přihlašovací údaje svého 
Orion konta. Nejdůležitější jsou pro Tebe dva následující systémy.

CH  Chodské náměstí 1
JJ  Jungmannova 1
KL  Klatovská 51
KO  Kollárova 19
NO  náměstí Odboje 18
RJ  Riegrova 11

RS Riegrova 17

PC  sady Pětatřicátníků 14
PS  sady Pětatřicátníků 16
SP  Sedláčkova 15
SD  Sedláčkova 19
ST  Sedláčkova 31
SO  Sedláčkova 38
TS  Tylova 59
VC  Veleslavínova 42

Rozmístění budov v univerzitním 
areálu na Borech je znázorněno 
v druhé mapě.

BUDOVY V AREÁLU 
PLZEŇSKÉHO VĚDECKO-
TECHNOLOGICKÉHO 
PARKU

TC    Teslova 5b
TF    Teslova 9
TG    Teslova 9a
TH    Teslova 11

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) rozvíjí informační 
technologie a zajišťuje služby s tímto spojené pro studenty, zaměstnance 
a jednotlivá pracoviště ZČU. CIV pro uživatele provozuje následující web 
http://support.zcu.cz/. Na tomto webu nalezneš návody, rady 
a dokumentace potřebné v konkrétních situacích. Na tomto webu také 
najdeš novinky a změny v IT prostředí univerzity.

Zde je uveden seznam zkratek budov, které se na tvém rozvrhu mohou 
objevit. Ke zkratkám jsou přiřazeny adresy, na kterých se nachází dané 
budovy.

BUDOVY ZČU V CENTRU MĚSTA

tel.  + 420 377 638 888
e-mail:  operator@service.zcu.cz

Kontaktním místem pro uživatele 
je HelpDesk, který Ti pomůže 
s řešením problémům, jako je např. 

zapomenutí hesla, ztráta dat či 
služby spojené s kartou JIS. Dotazy 
posílej ze své školní e-mailové 
adresy. Umožníš tak svoji 
identifikaci a urychlíš řešení svého 
problému.

CENTRUM MĚSTA
Jungmannova 1 (místnost JJ 108)

Provozní doba  Po– Pá 
7:00– 15:00

Karta JIS (jednotný identifikační 
systém) je průkazem studenta 
či zaměstnance ZČU. Tato karta 
slouží nejen k prokázání totožnosti, 
ale umožní ti např. vstup do 
laboratoří či na kolej, kopírování 
nebo stravování v menze.

Jak o JIS kartu zažádat?
O JIS kartu se žádá elektronicky 
na internetové stránce 
http://jis.zcu.cz/. Další informace se 
dozvíš na stránkách support.zcu.cz, 
pod záložkou „JIS karta”. 
Nezapomeň, že výroba JIS karty se 
zahájí až po uhrazení 
manipulačního poplatku.
 
Jak zaplatit manipulační 
poplatek?
Manipulační poplatek pošli na účet 
ZČU (číslo účtu: 143 929 001/5500). 
Jako variabilní symbol platby uveď 
své celé rodné číslo bez lomítka. 
Výše manipulačního poplatku se liší 
dle typu karty. Za JIS kartu, která 
je pouze studentským průkazem, 
se platí 100 Kč. Za sdruženou kartu 
JIS-PK (Plzeňská karta na MHD) se 
platí 270 Kč.
 
Kdy bude JIS karta vyrobena?
Standardní doba výroby karty jsou 
tři dny, ale v době hromadných 
výdejů může být až 20 pracovních 
dní. Postup výroby sleduj na 

stránce http://jis.zcu.cz. V případě 
jakýchkoli problémů neprodleně 
kontaktuj HelpDesk.

Kdy a kde si mohu kartu 
vyzvednout?
Karta je připravena k vyzvednutí 
pouze tehdy, pokud na stránce 
http://jis.zcu.cz najdeš poznámku 
„Karta je připravena k výdeji”. Až 
bude Tvá karta připravena, můžeš 
si ji vyzvednout během tzv. 
hromadného výdeje. Ten probíhá 
každý rok přibližně od poloviny září 
v místnosti UI 203 na Borech, a to 
v době od 9:00 do 16:30. Přesné 
datum se dozvíš na stránce 
http://support.zcu.cz. Pro 
vyzvednutí karty potřebuješ platný 
průkaz totožnosti (OP nebo 
cestovní pas). V případě, že se 
nemůžeš dostavit osobně, může za 
Tebe kartu vyzvednout zmocněnec 
vybavený neověřenou plnou mocí, 
která musí obsahovat následující 
údaje: celá jména, bydliště, data 
narození, účel plné moci, datum 

Nezapomeň, že převzetím karty 
uzavíráš smlouvu. Zacházej 
s kartou šetrně a nos ji stále u 
sebe!

PORTÁL ZČU
 
Je to informační zdroj pro studijní 
účely. Najdeš zde informace 
o zkouškách, svém rozvrhu, 
vizualizaci studijního plánu, 
získaných stipendiích atd.
http://portal.zcu.cz

COURSEWARE
 
Zde se shromažďují elektronické 
informace a studijní materiály 
potřebné ke studiu jednotlivých 
předmětů. Na Courseware lze 
přistupovat přes uvedenou 
internetovou adresu nebo přes 
záložku na Portálu.
http://courseware.zcu.cz

SOUHRN DŮLEŽITÝCH 
WEBOVÝCH STRÁNEK
 
support.zcu.cz – informace a 
návody k jednotlivým službám 
(např. tiskárny) a systémům
heslo.zcu.cz – stránka slouží 
ke změně hesla Orion
portal.zcu.cz – informace 
o průběhu studiu
jis.zcu.cz - informace o JIS kartě
courseware.zcu.cz – informace 
o studovaných předmětech
webmail.zcu.cz – přístup 
k elektronické poště
eduroam.zcu.cz – Wifi připojení

Jelikož se budeš po Plzni 
přepravovat (asi) především 
pomocí prostředků městské 
hromadné dopravy, 
doporučujeme, aby sis jako jednu 
z prvních věcí pořídil právě 
Plzeňskou kartu (PK). Kromě 
permanentky a elektronické 
peněženky pro nákup lístků 
pomocí terminálu Cardman přímo 
ve vozidlech MHD slouží také pro 
rezervaci vstupenek či jako slevová 
karta ve vybraných obchodech.

Jak kartu získat?
Všechny formuláře Plzeňské karty 
nalezneš na webu Plzeňské karty, 
případně si je můžeš vyzvednout 
na kterékoliv pobočce Plzeňských 
městských dopravních podniků 

(PMDP), kde můžeš žádost rovnou 
podat. O kartu si může zažádat 
každý, kdo ji dosud nemá.

Co je potřeba k podání žádosti?
Je potřeba vyplněná žádost 
o vydání Plzeňské karty 
a podepsané podmínky pro 
vydávání a používání Plzeňské karty 
(jeden formulář). Dále je třeba 
potvrzení o studiu (v elektronické 
formě), občanský průkaz či cestovní 
pas a originál průkazové fotografie 
o rozměrech 35x45 mm (lze se 
nechat vyfotit na místě). Vydání 
Plzeňské karty je zpoplatněno 
manipulačním poplatkem 170 Kč 
dle ceníku Plzeňské karty a lhůta 
pro vydání je obvykle 10 dní. Kartu 
lze ale vystavit i do 48 hodin 
(expresní vystavení karty). Tato 
služba je poskytována za příplatek 
170 Kč k základní ceně včetně DPH. 
V případě nutnosti nabízí PMDP 
i vydání Plzeňské karty na počkání. 
Tato služba je zpoplatněna částkou 
250 Kč včetně DPH přidanou 
k základní ceně. Plzeňskou kartu 
lze po osobním podání žádosti 
následně doručit prostřednictvím 
České pošty.

Plzeňskou kartu si lze dobít na 
bankomatech České spořitelny v 
Plzeňském kraji. Využití bankomatu 
pro dobití Plzeňské karty není 
zpoplatněno, takže si ji může dobít 
každý i když má jinou banku. Lze 
si také dobít elektronickou 
peněženku, prodloužit platnost 
časového předplatného nebo zjistit 
stav na plzeňské kartě. Seznam 
bankomatů pro dobíjení nejen 
v Plzni najdeš na: www.pmpd.cz

Plzeňskou kartu je možné dobít 
také na e-shopu: 
eshop.plzenskakarta.cz, kdy je 
třeba následně provést ještě 
validaci na vozidlových 
terminálech, bankomatech nebo 
prodejních místech Plzeňské karty.
Poslední možností je dobíjení přímo 
na níže uvedených prodejních 
místech.

ZÁKAZNICKÁ CENTRA PMDP

Adresy – Denisovo nábřeží 12
              – Klatovská 12
Tel.  + 420 378 037 486
        + 420 377 322 094

Otevírací doba zákaznických 
center
Po –Pá  7:00– 18:00
So  8:00– 12:00

PRODEJNA NA HLAVNÍM 
VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ

(přepážka ČD Plzeňská karta/ 
vnitrostátní jízdenky, pokladní 
okénko č. 4)
Adresa – Nádražní 102
Tel.  + 420 972 524 232

Otevírací doba
Po–Čt        6:30– 12:10, 12:40– 17:10
Pá         6:30– 12:10, 12:40–18:10
So–Ne        6:30– 12:10, 12:40– 17:10

PRODEJNA ČSAD AUTOBUSY 
PLZEŇ, CAN
(přepážka č. 2)

Adresa – Husova 60
Tel.  + 420 377 327 272

Otevírací doba
Po–Pá   6:00– 18:00

KOMBINOVANÁ KARTA JIS-PK

POSTUP PŘI REGISTRACI PK NA KIOSKU

Karta spojuje výhody JIS karty
a Plzeňské karty. Vydává ji ZČU 
a zájemci o ni mohou žádat 
elektronicky na stránce 
http://jis.zcu.cz, kde naleznou
i další pokyny pro to, jak kartu 
získat. Cena za ni je složena 
z poplatku za JIS a poplatku za PK 
dle ceníku ZČU.

Postup při registraci PK na kiosku
Přiložte ke kiosku kartu JIS, přiložte 
Plzeňskou kartu (přiložením 
souhlasíte s předáváním potvrzení 
o studiu PMDP, a.s.). Následující den 
po registraci můžete nabíjet na 
přepážkách PMDP, přes bankomat, 
nebo přes internetové bankovnictví.

Umístění registračních kiosků na 
ZČU
budova CIV před operátorským 
pracovištěm v místnosti UI 205

budova v Jungmannově ulici u 
operátorského pracoviště v 
místnosti JJ 108

Řešení problémů
Při výpadku systémů, v případě problémů při registraci PK či při 
problémech s používáním JIS-PK kontaktujte HelpDesk CIV. 

STRUČNĚ O HISTORII 
MĚSTA
Když se řekne Plzeň, většině z nás 
se vybaví pivo. A jak taky jinak, když 
Plzeň dala světu tento proslulý 
zlatavý ležák, po kterém se jmenují 
piva stejného typu po celém světě? 
Město s více než 700 let dlouhou 
historií, která se odráží v nádher-

NĚCO O PLZNI

ných stavbách v historickém 
centru, to je dnešní Plzeň. 
První zmínky pocházejí z roku 976. 
Tato „Stará Plzeň“ dnes nese jméno 
Starý Plzenec a nachází se asi 10 
minut cesty vlakem od města, 
které na soutoku čtyř řek (Radbuzy, 
Úhlavy, Úslavy a Mže) nechal 
založit Václav II. roku 1295, tehdy 

jako Novou Plzeň. Město se díky 
své poloze stalo hned od počátku 
důležitým obchodním střediskem 
na křižovatce cest do Norimberku 
a Řezna. Rozlohou byla Plzeň po 
Praze a Kutné Hoře třetím největším 
městem v Čechách.
V 16. století se Plzeň dočasně stala 
sídlem císaře Rudolfa II. Je to taktéž 
období, během kterého zde půso-
bilo mnoho významných italských 
stavitelů. V období českého stavov-
ského povstání byla Plzeň obléhána 
a roku 1618 dobyta vojsky knížete 
Mansfelda. 
Industrializace v 19. století přinesla 
výraznou změnu tváře města Plzně. 
Zakládají se dodnes známí průmys-
loví giganti – strojírenský komplex 
Škodových závodů a Plzeňský 
Prazdroj. Přelom 19. a 20. století se 
v Plzni nese ve znamení dokončo-
vání náročných staveb veřejných 
budov – městské divadlo, Měšťan-
ská beseda, muzeum, zcela ojedi-
nělý soubor 18 domů vyzdobených 
sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše 
a mnoho dalších staveb pochází 
právě z této doby. Historické jádro 
města, do značné míry totožné 
s celým původním gotickým 
městem, se v této době stává 
městskou památkovou rezervací.
Významnou událostí 20. století, 
která ovlivňuje život Plzeň až 
dodnes, je osvobození města 
americkou armádou 6. května 1945 
– ve městě se nachází Památník 
americké armády, památník Díky, 
Ameriko! nebo se zde konají 
Slavnosti svobody.
V současnosti se rozvoj města 
soustředí nejen do jeho středu, 
ale hlavně do průmyslových zón na 

jeho okraji, z nichž největší jsou 
Borská pole. Tato průmyslová zóna 
se stále rozrůstá a její výstavba je 
projektem mimořádným nejen 
v rámci regionu, ale v rámci celé 
České republiky. Úsilí o zkvalitnění 
úrovně vzdělávání v Plzni vyvrcholi-
lo v roce 1991 založením Západo-
české univerzity, jejíž kampus 
nalezneme taktéž na Borských 
polích.

BLESKOVĚ ZE 
SOUČASNOSTI
Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 
137 km² a se svými zhruba 171 000 
obyvateli je čtvrtým největším 
městem v České republice. Město, 
jehož centrum leží v nadmořské 
výšce 310 m. n. m., zaujímá 
v západní části Čech dominantní 
postavení jako silné centrum 
průmyslu, obchodu, kultury a státní 
správy. Z průmyslově orientované-
ho a smogem zamořeného kultury, 
o čemž svědčí i titul Evropské 
hlavní město kultury 2015, který byl 
Plzni udělen. Každoročně se zde 
odehrávají akce a festivaly jak 
regionálního, tak mezinárodního 
významu. Připomeňme Smetanov-
ské dny, Skupovu Plzeň, Historický 
víkend, Pilsner Fest nebo festival 
Na ulici. Nalezneme zde sídla 
a pobočky mnoha mezinárodních 
institucí, mezi které patří např. 
Alliance française a Americké 
centrum.

HISTORIE UNIVERZITY
Západočeská univerzita je relativně 
mladá, založena byla v roce 1991. 
Vysoké školství má ale v Plzni 
tradici mnohem delší. Roku 1949 

zde byla zřízena pobočka ČVUT v 
Praze. V této době se ČVUT skláda-
lo ze sedmi vysokých škol, kterými 
byly VŠ inženýrského stavitelství, 
VŠ architektury a pozemního 
stavitelství, VŠ chemicko-technolo-
gického inženýrství, VŠ strojního 
a elektrotechnického inženýrství 
(VŠSE), VŠ zemědělského a lesního 
inženýrství, VŠ speciálních nauk 
a VŠ obchodní.
V Plzni vznikla pobočka VŠSE, která 
se v roce 1950 stala samostatnou 
součástí (fakultou) ČVUT. V roce 
1953 se VŠSE oddělila úplně a stala 
nezávislou vysokoškolskou institucí, 
která se roku 1960 rozdělila na dvě 
fakulty – fakultu strojní a fakultu 
elektrotechnickou. 
Zřízení plzeňské univerzity bylo 
zvažováno v průběhu celého 20. 
století a v různých obdobích se 
plánoval vznik různých fakult. 
Události kolem roku 1948 však 
způsobily, že došlo pouze k založe-
ní lékařské fakulty UK, Pedagogické 
fakulty a VŠSE. Univerzita tak byla 
založena až na začátku 90. let.

PAMĚTIHODNOSTI
Mezi architektonickými památkami 
Plzně patří výsadní postavení 
gotickému chrámu sv. Bartoloměje, 
který byl postaven spolu s novou 
Plzní a dodnes je dominantou 
města. Jeho věž měří úctyhodných 
102 metrů a je nejvyšší kostelní věží 
v Čechách. Nedaleko katedrály se 
nachází renesanční radnice, vysta-
věná podle plánů italského stavite-
le Giovanniho de Statia. Barokní 
morový sloup, postavený jako 
díkůvzdání za mírný průběh morové 
epidemie, s replikou sochy Plzeň-

ské Madony je jednou z dominant 
Náměstí Republiky. Architektonic-
kou památkou je i samotné náměs-
tí, mimo jiné proto, že v době svého 
založení patřilo k největším 
v Evropě.
V těsné blízkosti náměstí, 
ve Františkánské ulici, stojí Františ-
kánský klášter a kostel Na nebe-
vzetí Panny Marie, který patří mezi 
nejstarší chrámové stavby ve městě 
a dodnes si zachoval svou původní 
gotickou podobu. Nedaleko 
náměstí, na sadech Pětatřicátníků, 
se nachází Velká synagoga, druhá 
největší stavba svého druhu 
v Evropě a třetí největší na světě.

PLZEŇSKÝ ANDĚLÍČEK
Plzeňský andělíček se nachází 
na mříži katedrály sv. Bartoloměje, 
která chrání vnější oltář chrámu. 
Tato drobná plastika je proslulá 
svou kouzelnou mocí plnit přání. 
Pověst praví, že zázračné účinky 
andělíčka se tradují od doby, kdy 
se v chrámu sv. Bartoloměje ženil 
plzeňským kat, který údajně uměl 
kouzlit. A protože kat do kostela 
nesměl, zastupoval jej u oltáře 
přítel. Kat se v tu dobu modlil 
u zadního vnějšího oltáře. Po 
skončení modlitby se zvedl a při 
vstávání se zachytil andělíčka 
vykovaného na mřížích chrámu. 
Tři pobožné báby, které věřily v jeho 
schopnosti, viděly, jak se andělíčka 
dotkl a začaly všude říkat, že tento 
andělíček nosí štěstí.
Na andělíčka si denně přijde 
sáhnout kolem stovky lidí, kteří 
často stojí i ve frontě, a andělíček je 
tak již notně osahaný. Není proto 
divu, že se pro něj vžil název 

„osahánek” či „vošáhlo”. Zajímavostí 
také je, že na rozdíl od ostatních 
figurek na mřížoví, není tento 
andělíček jako jediný dutý, i když 
jsou všechny figurky stejně staré. 
Někteří lidé tvrdí, že by v něm 
mohly být zalité ostatky svatých.

PLZEŇ 2015
V roce 2015 se Plzeň stala evrop-
ským hlavním městem kultury. 

Tento projekt je více než jen festi-
val, prezentace umělců, jednorázo-
vé oživení města nebo více než 
reklamní prostor pro sponzory. 
Je to projekt, který změnil vnímání 
města, vnímání role kultury a který 
lze považovat za milníkem ve vývoji 
kulturního života v Plzni.

49

Doporučujeme Ti pečlivě si zvolit 
své uživatelské jméno, bude 
Tě provázet po celou dobu studia. 
Toto konto Ti poskytuje komplexní 
přístup ke zdrojům a službám sítě 
WEBnet, včetně elektronické pošty, 
a budeš jej potřebovat i pro 
přihlášení se na jakýkoliv počítač 
ve veřejné učebně. Uplatníš jej i pro 
přístup ke všem zdrojům ve správě 
CIV a na některé školní weby.



STRUČNĚ O HISTORII 
MĚSTA
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se vybaví pivo. A jak taky jinak, když 
Plzeň dala světu tento proslulý 
zlatavý ležák, po kterém se jmenují 
piva stejného typu po celém světě? 
Město s více než 700 let dlouhou 
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ných stavbách v historickém 
centru, to je dnešní Plzeň. 
První zmínky pocházejí z roku 976. 
Tato „Stará Plzeň“ dnes nese jméno 
Starý Plzenec a nachází se asi 10 
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které na soutoku čtyř řek (Radbuzy, 
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jako Novou Plzeň. Město se díky 
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V 16. století se Plzeň dočasně stala 
sídlem císaře Rudolfa II. Je to taktéž 
období, během kterého zde půso-
bilo mnoho významných italských 
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Zakládají se dodnes známí průmys-
loví giganti – strojírenský komplex 
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figurek na mřížoví, není tento 
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lze považovat za milníkem ve vývoji 
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Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou studentské 
organizace. Jako student budeš denně procházet kolem nástěnek, 
na kterých prezentují svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si o nich přečteš 
i v univerzitních novinách. Na ZČU působí velké množství studentských 
organizací. Některé jsou mezinárodní, některé se svou činností zaměřují 
pouze na ZČU. Všechny jsou tu ale proto, aby studentům pomáhaly.

IAESTE ZČU PLZEŇ 
Adresy            Jungmannova 1, JJ 215
Univerzitní 22, UV 202
www.iaeste.cz

IAESTE = The International Associa-
tion for the Exchange of Students 
for Technical Experience
Ahoj prvačko, ahoj prváku!
Právě držíš v rukou brožurku, která 
je dílem studentské organizace 
IAESTE. IAESTE je (kromě zkratky 
si málokdo pamatuje) mezinárodní 
studentská organizace. Místo 
mezinárodní by se dalo říci také 
světová, protože jsme ve více než 
86 zemích světa.

A co vlastně děláme?
Naší hlavní činností je zajišťování 
odborných placených zahraničních 
stáží, a to převážně pro studenty 
technických oborů. Na své si ale 
u nás mohou přijít i ekonomové či 
grafici.
A proč to děláme? 
Chceme pomoct studentům 
nastartovat jejich kariéru. V dnešní 
době nestačí mít v životopise 
jenom studijní výsledky a je třeba 
mít i nějaké zkušenosti z praxe. 
Zahraniční stáž přes prázdniny 
je tím nejlepším způsobem, jak je 
získat.

Kromě stáží máme spoustu dalších 
projektů. Jeden z nich je právě 
Průvodce prváka, kterým chceme 
usnadnit studentům prvních 
ročníků jejich začátky na univerzitě, 
nebo Veletrh pracovních příležitostí, 
který pořádáme společně se 
Stavovskou unií studentů. Desítky 
firem tam nabízejí práci nejen pro 
absolventy, ale také brigády, praxe 
či témata bakalářských a diplomo-
vých prací pro studenty.
A co jsme my vlastně zač? 
Jsme studenti jako ty. Nechceme 
jen chodit do školy a na párty (ale 
děláme to), a tak se každé pondělí 
scházíme a vymýšlíme akce 
a projekty pro ostatní. Díky IAESTE 
máme spoustu kamarádů nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Zažíváme 
spousty neuvěřitelných věcí, 
získáváme hodně zkušeností.
Zaujali jsme Tě? Chceš se k nám 
přidat a užít si tak studentský život 
naplno? 
Potom nám napiš a sleduj nás 
FB    facebook.com/iaestezcuplzen
IG              iaeste_zcu_pilsen.cz
e-mail            zcu@iaeste.cz

AEGEE
www.aegee.org
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších 
studentských organizací v Evropě 
spojující mladé lidi různých studij-
ních zaměření. Působí ve více než 
200 evropských univerzitních 
městech (i mimo EU). Usiluje o 
mezinárodní spolupráci a komuni-

kaci mezi studenty a překonávat 
stereotypy. Jedním z hlavních cílů 
je ukázat studentům, že studium 
na vysoké škole není pouze 
o přednáškách a zkouškách, ale 
také o bohatém studentském 
životě. S námi máš možnost zapojit 
se do celé řady projektů a akcí, 
získáš tak jedinečnou příležitost 
potkat nové přátele, poznat kulturu 
evropských zemí a účastnit se 
organizování řady projektů.

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na 
akcích organizovaných studenty 
pro studenty. Jako člen AEGEE máš 
možnost zúčastnit se všech akcí, 
které členové AEGEE pořádají. 
Nejznámějším a také nejlepším 
projektem AEGEE jsou tzv. letní 
univerzity. Letní univerzity však 
nejsou o studiu, ale o cestování, 
zábavě, párty, poznávání cizích 
zemí a získání spousty přátel. 

Pokud Tě předchozí řádky zaujaly, 
rádi poskytneme více informací! 
Podívat se můžeš na výše uvedenu 
internetovou stránku a kontaktovat 
nás můžeš   
e-mailem     office@aegee-plzen.cz 
FB    facebook.com/aegee.plzen.cz

AIESEC
www.aiesec.cz
AIESEC je mezinárodní studentská 
organizace přítomna ve více než 
120 zemích světa. Společně s OSN 
spolupracuje na naplnění cílů 
udržitelného rozvoje. AIESEC 

umožňuje studentům vyjet na 
krátkou dobrovolnickou zahraniční 
stáž, která pomáhá právě k naplně-
ní těchto cílů. Kromě dobrovolnic-
kých stáží nabízí organizace i delší 
pracovní stáže a stáže 
ve start-upových firmách. Mimo 
stáží vytváří AIESEC během celého 
roku různé akce – cestovatelské 
večery, různé workshopy a dvakrát 
do roka studentům dává možnost 
stát se členem organizace, což jim 
přináší možnost získat mnoho 
praktických zkušeností, vyzkoušet 
si vedení lidí a zlepšení soft skills. 
Pro studenty prvních ročníků ZČU 
navíc každý rok pořádá seznamova-
cí kurz Prvákoviny. Kontaktuj nás na: 
plzen@aiesec.cz

ELSA PLZEŇ
www.elsa.cz/plzen
Gratulujeme! Dostali jste se na 
právnickou fakultu – ta lehká část 
je za vámi. Špatná zpráva je, že teď 
vás čeká (při troše štěstí) pět 
náročných let. Dobrá zpráva je, 
že mohou být mnohem víc než to! 
ELSA – European Law Student‘s 
Association je největší spolek 
studentů práv v Evropě s pokrytím 
více jak 375 fakult včetně ostatních 
3 v ČR. V Plzni fungujeme už 22 let. 
Ty jsme strávili pořádáním konfe-
rencí, výjezdů do zahraničí 
a snahou dělat život studentů 
zajímavější. A docela nám to i jde! 
(To alespoň vyvozujeme z toho, 
že jsme nebyli zrušeni soudem). 
Víc ti povíme na našem Facebooku 

ELSA Plzeň, stránkách elsa.cz, 
a pokud jsi nebojácný, i osobně.

ESN PILSEN
www.esn.zcu.cz
Představ si, že jedeš studovat do 
zahraničí, vystoupíš z letadla třeba 
v Paříži... a co teď? Jako první 
se musíš se dostat na kolej, nakou-
pit, ale přitom ani nevíš, kde jsi. 
Kam mám jít, čím mám jet? Do 
čeho jsem se to sakra přihlásil....No 
to vypadá na několika denní 
program plný adrenalinu a lehčí 
deprese... nebo ne? Nemusí, od 
toho jsme tu totiž my! Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné 
fakulty. Ubytuje Tě a všechno 
zařizování s Tebou oběhne za jeden 
den. Navíc už máš kamaráda a nejsi 
na vše sám. Přesně v tomhle 
spočívá naše práce v ESN – buddy 
system. Zmiňovaný student je tzv. 
„buddy”, prostě místní VŠ student 
jakéhokoliv ročníku a z jakékoliv 
fakulty, který se ve volném čase 
věnuje a pomáhá zahraničním 
studentům z celého světa. Pokud 
uvažuješ o Erasmus a máš obavy 
co vše tě čeká, je stát se buddíkem 
to pravé ořechové! Kromě toho 
máš možnost zapojit se i do organi-
začního týmu a pro studenty 
pořádat všemožné aktivity během 
semestru. Máš možnost zkusit 
si zorganizovat čas a věnovat 
se aktivitě, která tě baví. Můžeš 
pracovat v několikačlenném týmu, 
nebo do konce být jeho koordiná-
tor. Takové zkušenosti během 
studia jsou jak pro osobní, 

tak kariérní růst nedocenitelné. 
Zvláště pak v dnešní době, kdy 
po vystudování VŠ bez jakékoliv 
praxe, jako bys neexistoval. Jsme 
největší studentská organizace v 
Evropě, působíme na více jak 900 
univerzitách, ve 40 zemích po celé 
Evropě. Pokud Tě něco z toho 
zaujalo, napiš nám na Facebook 
nebo na e-mail
esn@students.zcu.cz 

STAVOVSKÁ UNIE 
STUDENTŮ
www.sus.zcu.cz
Snažíme se zpříjemňovat a zpestřo-
vat plzeňským vysokoškolákům 
i středoškolákům jejich studentský
život. Zaměřujeme se na pořádání 
kulturních akcí a další volnočasové 
aktivity. Největší z nich je 
Plzeňský Majáles, který se tradičně 
koná na konci letního semestru. 
Předtím v dubnu se s námi také 
můžete mimojiné v rámci předma-
jálesových studentských akcí 
pobavit na multižánrovém festivalu 
PrknaNeprkna, na soutěžní přehlíd-
ce studentských kapel Kapeláž. 
Koncem zimy si s námi také
můžete každý rok zaplesat 
na Reprezentačním plese Západo-
české univerzity v Plzni. 
 Abyste po celý akademický rok 
nevyšli z formy, můžete se udržovat 
v naší studentské posilovně nebo 
zajít do jednoho z našich VŠ klubů 
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, 
Bastila). 
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělá-
vání a pracovní uplatnění. 

Každoročně společně s naší 
univerzitou a studentskou organiza-
cí IAESTE pořádáme Veletrh 
pracovních příležitostí a organi-
začně se podílíme na Dnech vědy a 
techniky.
 
Máte problém s kolejí či ubytová-
ním v Plzni? 
Seženeme vám i střechu nad 
hlavou! Vedeme elektronickou 
databázi alternativního ubytování 
na internetové adrese 
www.sus.zcu.cz/ubytovani. Další 
informace naleznete na následují-
cích webech či FB stránkách:
www.veletrh.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.facebook.com/susZCU
www.facebook.com/vppZCU
www.facebook.com/uchoklub

OTEVŘENO PLZEŇ
Otevřeno Plzeň je pobočkou 
celostátní iniciativy Otevřeno, která 
usiluje o změnu v přípravě budou-
cích učitelů na pedagogických 
fakultách. Snaží se o to různými
způsoby jako např. otevíráním 
veřejné diskuze o kvalitě vysoko-
školské přípravy pedagogů,
realizováním neformálních akcí 
na podporu studentského života, 
pořádáním vzdělávacích besed 
aworkshopů v rámci sdílení 
inovativních přístupů ke vzdělávání 
nebo spolupodílením se na fakultní
politice. Otevřeno Plzeň spolupra-
cuje s FPE ZČU během Dne otevře-
ných dveří, organizuje seznamovací 
kurz AMOS pro budoucí studenty 1. 

ročníků s cílem připravit je na 
vysokoškolský život, pravidelně 
pořádá vzdělávací akce pro 
studenty, zaměstnance i veřejnost 
a tradičně také každý rok pořádá 
Vánoce na FPE. Zlatým hřebem 
je pak každé jaro Noc vzdělávání.
Svým členům nabízí Otevřeno 
možnost seberealizace, osobního 
i profesního rozvoje, přátelskou 
atmosféru a skvělý tým lidí, kteří 
se vzájemně podporují. Zájemci 
o členství mohou psát na FB nebo 
na email plzen@otevreno.org.
Fb fb.com/otevrenoplzen, 
              fb.com/AMOSKURZ
Instagram:  @otevrenoplzen
www.otevreno.org

RÁDIO WÉČKO
wecko.zcu.cz
Studentské internetové Rádio 
Wéčko funguje pod záštitou 
Sutnarky tedy Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara a vysílá 
od roku 2016. Plynule navazuje 
na tradici provozování nejstaršího 
studentského internetového rádia 
Bomba. Díky grantu získanému od 
ZČU a poskytnutí profesionálních 
prostorů Sutnarky se podařilo 
vytvořit plnohodnotné rádiové 
studio. Wéčko reflektuje se 
studentským nadhledem dění na 
akademické půdě, umožňuje Vám 

realizovat vlastní pořady a zajišťuje, 
aby studenti byli slyšet. Možnost 
začlenit se do realizačního nebo 
moderátorského týmu má každý 
student ZČU bez ohledu na doko-
nalost mluveného projevu nebo 
předchozích zkušeností s médii. 
Naučíme Vás pracovat se studiovou 
technikou, obsluhovat odbavovací 
systém a také si zdokonalíte své 
vyjadřovací schopnosti. Chcete-li 
se dozvědět víc nebo máte zájem 
připojit se do týmu, kontaktujte nás 
na stránkách sociální sítě Facebook 
pod názvem „Radio Wéčko“. 
Rozhodně byste si neměli nechat 
ujít pořady na rádiu jako je Nový 
signál – o elektronické hudbě nebo 
Fatamorgánu – pořad plný pravdy 
a lásky. Pod hlavičkou radia Wéčko 
se konají hudební festivaly a různé 
umělecké akce, ze kterých přináší-
me živé reportáže. Kdy přesně 
se akce konají, se dozvíte na 
sociálních sítích rádia Wéčko. 
Až se bude blížit začátek akade-
mického roku, tak je ten pravý čas 
otevřít online stream na adrese 
www.wecko.zcu.cz, nebo Facebook. 
Pokud jste v Plzni noví a nevíte 
kudy kam, zaposlouchejte se do 
vysílání a určitě se dozvíte o kultur-
ních akcích, které ve vašem okolí 
probíhají. Pak budete znát Plzeň 
a studentský život jako svoje boty!

Studentských organizaci je mnohem více. Jejich úplný přehled najdete ve stejno-
jmenných brožurkách v Kulturce, B-roomu, v IPC nebo ve stojanech v tzv. studentské 
chodbě (mezi FST a CIVem). Výčet organizací je také k dispozici online na 
www.studentskeotazniky.zcu.cz 
nebo na https://www.zcu.cz/cs/Students/stud-org.html
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STRUČNĚ O HISTORII 
MĚSTA
Když se řekne Plzeň, většině z nás 
se vybaví pivo. A jak taky jinak, když 
Plzeň dala světu tento proslulý 
zlatavý ležák, po kterém se jmenují 
piva stejného typu po celém světě? 
Město s více než 700 let dlouhou 
historií, která se odráží v nádher-

ných stavbách v historickém 
centru, to je dnešní Plzeň. 
První zmínky pocházejí z roku 976. 
Tato „Stará Plzeň“ dnes nese jméno 
Starý Plzenec a nachází se asi 10 
minut cesty vlakem od města, 
které na soutoku čtyř řek (Radbuzy, 
Úhlavy, Úslavy a Mže) nechal 
založit Václav II. roku 1295, tehdy 

jako Novou Plzeň. Město se díky 
své poloze stalo hned od počátku 
důležitým obchodním střediskem 
na křižovatce cest do Norimberku 
a Řezna. Rozlohou byla Plzeň po 
Praze a Kutné Hoře třetím největším 
městem v Čechách.
V 16. století se Plzeň dočasně stala 
sídlem císaře Rudolfa II. Je to taktéž 
období, během kterého zde půso-
bilo mnoho významných italských 
stavitelů. V období českého stavov-
ského povstání byla Plzeň obléhána 
a roku 1618 dobyta vojsky knížete 
Mansfelda. 
Industrializace v 19. století přinesla 
výraznou změnu tváře města Plzně. 
Zakládají se dodnes známí průmys-
loví giganti – strojírenský komplex 
Škodových závodů a Plzeňský 
Prazdroj. Přelom 19. a 20. století se 
v Plzni nese ve znamení dokončo-
vání náročných staveb veřejných 
budov – městské divadlo, Měšťan-
ská beseda, muzeum, zcela ojedi-
nělý soubor 18 domů vyzdobených 
sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše 
a mnoho dalších staveb pochází 
právě z této doby. Historické jádro 
města, do značné míry totožné 
s celým původním gotickým 
městem, se v této době stává 
městskou památkovou rezervací.
Významnou událostí 20. století, 
která ovlivňuje život Plzeň až 
dodnes, je osvobození města 
americkou armádou 6. května 1945 
– ve městě se nachází Památník 
americké armády, památník Díky, 
Ameriko! nebo se zde konají 
Slavnosti svobody.
V současnosti se rozvoj města 
soustředí nejen do jeho středu, 
ale hlavně do průmyslových zón na 

jeho okraji, z nichž největší jsou 
Borská pole. Tato průmyslová zóna 
se stále rozrůstá a její výstavba je 
projektem mimořádným nejen 
v rámci regionu, ale v rámci celé 
České republiky. Úsilí o zkvalitnění 
úrovně vzdělávání v Plzni vyvrcholi-
lo v roce 1991 založením Západo-
české univerzity, jejíž kampus 
nalezneme taktéž na Borských 
polích.

BLESKOVĚ ZE 
SOUČASNOSTI
Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 
137 km² a se svými zhruba 171 000 
obyvateli je čtvrtým největším 
městem v České republice. Město, 
jehož centrum leží v nadmořské 
výšce 310 m. n. m., zaujímá 
v západní části Čech dominantní 
postavení jako silné centrum 
průmyslu, obchodu, kultury a státní 
správy. Z průmyslově orientované-
ho a smogem zamořeného kultury, 
o čemž svědčí i titul Evropské 
hlavní město kultury 2015, který byl 
Plzni udělen. Každoročně se zde 
odehrávají akce a festivaly jak 
regionálního, tak mezinárodního 
významu. Připomeňme Smetanov-
ské dny, Skupovu Plzeň, Historický 
víkend, Pilsner Fest nebo festival 
Na ulici. Nalezneme zde sídla 
a pobočky mnoha mezinárodních 
institucí, mezi které patří např. 
Alliance française a Americké 
centrum.

HISTORIE UNIVERZITY
Západočeská univerzita je relativně 
mladá, založena byla v roce 1991. 
Vysoké školství má ale v Plzni 
tradici mnohem delší. Roku 1949 

zde byla zřízena pobočka ČVUT v 
Praze. V této době se ČVUT skláda-
lo ze sedmi vysokých škol, kterými 
byly VŠ inženýrského stavitelství, 
VŠ architektury a pozemního 
stavitelství, VŠ chemicko-technolo-
gického inženýrství, VŠ strojního 
a elektrotechnického inženýrství 
(VŠSE), VŠ zemědělského a lesního 
inženýrství, VŠ speciálních nauk 
a VŠ obchodní.
V Plzni vznikla pobočka VŠSE, která 
se v roce 1950 stala samostatnou 
součástí (fakultou) ČVUT. V roce 
1953 se VŠSE oddělila úplně a stala 
nezávislou vysokoškolskou institucí, 
která se roku 1960 rozdělila na dvě 
fakulty – fakultu strojní a fakultu 
elektrotechnickou. 
Zřízení plzeňské univerzity bylo 
zvažováno v průběhu celého 20. 
století a v různých obdobích se 
plánoval vznik různých fakult. 
Události kolem roku 1948 však 
způsobily, že došlo pouze k založe-
ní lékařské fakulty UK, Pedagogické 
fakulty a VŠSE. Univerzita tak byla 
založena až na začátku 90. let.

PAMĚTIHODNOSTI
Mezi architektonickými památkami 
Plzně patří výsadní postavení 
gotickému chrámu sv. Bartoloměje, 
který byl postaven spolu s novou 
Plzní a dodnes je dominantou 
města. Jeho věž měří úctyhodných 
102 metrů a je nejvyšší kostelní věží 
v Čechách. Nedaleko katedrály se 
nachází renesanční radnice, vysta-
věná podle plánů italského stavite-
le Giovanniho de Statia. Barokní 
morový sloup, postavený jako 
díkůvzdání za mírný průběh morové 
epidemie, s replikou sochy Plzeň-

ské Madony je jednou z dominant 
Náměstí Republiky. Architektonic-
kou památkou je i samotné náměs-
tí, mimo jiné proto, že v době svého 
založení patřilo k největším 
v Evropě.
V těsné blízkosti náměstí, 
ve Františkánské ulici, stojí Františ-
kánský klášter a kostel Na nebe-
vzetí Panny Marie, který patří mezi 
nejstarší chrámové stavby ve městě 
a dodnes si zachoval svou původní 
gotickou podobu. Nedaleko 
náměstí, na sadech Pětatřicátníků, 
se nachází Velká synagoga, druhá 
největší stavba svého druhu 
v Evropě a třetí největší na světě.

PLZEŇSKÝ ANDĚLÍČEK
Plzeňský andělíček se nachází 
na mříži katedrály sv. Bartoloměje, 
která chrání vnější oltář chrámu. 
Tato drobná plastika je proslulá 
svou kouzelnou mocí plnit přání. 
Pověst praví, že zázračné účinky 
andělíčka se tradují od doby, kdy 
se v chrámu sv. Bartoloměje ženil 
plzeňským kat, který údajně uměl 
kouzlit. A protože kat do kostela 
nesměl, zastupoval jej u oltáře 
přítel. Kat se v tu dobu modlil 
u zadního vnějšího oltáře. Po 
skončení modlitby se zvedl a při 
vstávání se zachytil andělíčka 
vykovaného na mřížích chrámu. 
Tři pobožné báby, které věřily v jeho 
schopnosti, viděly, jak se andělíčka 
dotkl a začaly všude říkat, že tento 
andělíček nosí štěstí.
Na andělíčka si denně přijde 
sáhnout kolem stovky lidí, kteří 
často stojí i ve frontě, a andělíček je 
tak již notně osahaný. Není proto 
divu, že se pro něj vžil název 

„osahánek” či „vošáhlo”. Zajímavostí 
také je, že na rozdíl od ostatních 
figurek na mřížoví, není tento 
andělíček jako jediný dutý, i když 
jsou všechny figurky stejně staré. 
Někteří lidé tvrdí, že by v něm 
mohly být zalité ostatky svatých.

PLZEŇ 2015
V roce 2015 se Plzeň stala evrop-
ským hlavním městem kultury. 

Tento projekt je více než jen festi-
val, prezentace umělců, jednorázo-
vé oživení města nebo více než 
reklamní prostor pro sponzory. 
Je to projekt, který změnil vnímání 
města, vnímání role kultury a který 
lze považovat za milníkem ve vývoji 
kulturního života v Plzni.

Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou studentské 
organizace. Jako student budeš denně procházet kolem nástěnek, 
na kterých prezentují svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si o nich přečteš 
i v univerzitních novinách. Na ZČU působí velké množství studentských 
organizací. Některé jsou mezinárodní, některé se svou činností zaměřují 
pouze na ZČU. Všechny jsou tu ale proto, aby studentům pomáhaly.

IAESTE ZČU PLZEŇ 
Adresy            Jungmannova 1, JJ 215
Univerzitní 22, UV 202
www.iaeste.cz

IAESTE = The International Associa-
tion for the Exchange of Students 
for Technical Experience
Ahoj prvačko, ahoj prváku!
Právě držíš v rukou brožurku, která 
je dílem studentské organizace 
IAESTE. IAESTE je (kromě zkratky 
si málokdo pamatuje) mezinárodní 
studentská organizace. Místo 
mezinárodní by se dalo říci také 
světová, protože jsme ve více než 
86 zemích světa.

A co vlastně děláme?
Naší hlavní činností je zajišťování 
odborných placených zahraničních 
stáží, a to převážně pro studenty 
technických oborů. Na své si ale 
u nás mohou přijít i ekonomové či 
grafici.
A proč to děláme? 
Chceme pomoct studentům 
nastartovat jejich kariéru. V dnešní 
době nestačí mít v životopise 
jenom studijní výsledky a je třeba 
mít i nějaké zkušenosti z praxe. 
Zahraniční stáž přes prázdniny 
je tím nejlepším způsobem, jak je 
získat.

Kromě stáží máme spoustu dalších 
projektů. Jeden z nich je právě 
Průvodce prváka, kterým chceme 
usnadnit studentům prvních 
ročníků jejich začátky na univerzitě, 
nebo Veletrh pracovních příležitostí, 
který pořádáme společně se 
Stavovskou unií studentů. Desítky 
firem tam nabízejí práci nejen pro 
absolventy, ale také brigády, praxe 
či témata bakalářských a diplomo-
vých prací pro studenty.
A co jsme my vlastně zač? 
Jsme studenti jako ty. Nechceme 
jen chodit do školy a na párty (ale 
děláme to), a tak se každé pondělí 
scházíme a vymýšlíme akce 
a projekty pro ostatní. Díky IAESTE 
máme spoustu kamarádů nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Zažíváme 
spousty neuvěřitelných věcí, 
získáváme hodně zkušeností.
Zaujali jsme Tě? Chceš se k nám 
přidat a užít si tak studentský život 
naplno? 
Potom nám napiš a sleduj nás 
FB    facebook.com/iaestezcuplzen
IG              iaeste_zcu_pilsen.cz
e-mail            zcu@iaeste.cz

AEGEE
www.aegee.org
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších 
studentských organizací v Evropě 
spojující mladé lidi různých studij-
ních zaměření. Působí ve více než 
200 evropských univerzitních 
městech (i mimo EU). Usiluje o 
mezinárodní spolupráci a komuni-

kaci mezi studenty a překonávat 
stereotypy. Jedním z hlavních cílů 
je ukázat studentům, že studium 
na vysoké škole není pouze 
o přednáškách a zkouškách, ale 
také o bohatém studentském 
životě. S námi máš možnost zapojit 
se do celé řady projektů a akcí, 
získáš tak jedinečnou příležitost 
potkat nové přátele, poznat kulturu 
evropských zemí a účastnit se 
organizování řady projektů.

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na 
akcích organizovaných studenty 
pro studenty. Jako člen AEGEE máš 
možnost zúčastnit se všech akcí, 
které členové AEGEE pořádají. 
Nejznámějším a také nejlepším 
projektem AEGEE jsou tzv. letní 
univerzity. Letní univerzity však 
nejsou o studiu, ale o cestování, 
zábavě, párty, poznávání cizích 
zemí a získání spousty přátel. 

Pokud Tě předchozí řádky zaujaly, 
rádi poskytneme více informací! 
Podívat se můžeš na výše uvedenu 
internetovou stránku a kontaktovat 
nás můžeš   
e-mailem     office@aegee-plzen.cz 
FB    facebook.com/aegee.plzen.cz

AIESEC
www.aiesec.cz
AIESEC je mezinárodní studentská 
organizace přítomna ve více než 
120 zemích světa. Společně s OSN 
spolupracuje na naplnění cílů 
udržitelného rozvoje. AIESEC 

umožňuje studentům vyjet na 
krátkou dobrovolnickou zahraniční 
stáž, která pomáhá právě k naplně-
ní těchto cílů. Kromě dobrovolnic-
kých stáží nabízí organizace i delší 
pracovní stáže a stáže 
ve start-upových firmách. Mimo 
stáží vytváří AIESEC během celého 
roku různé akce – cestovatelské 
večery, různé workshopy a dvakrát 
do roka studentům dává možnost 
stát se členem organizace, což jim 
přináší možnost získat mnoho 
praktických zkušeností, vyzkoušet 
si vedení lidí a zlepšení soft skills. 
Pro studenty prvních ročníků ZČU 
navíc každý rok pořádá seznamova-
cí kurz Prvákoviny. Kontaktuj nás na: 
plzen@aiesec.cz

ELSA PLZEŇ
www.elsa.cz/plzen
Gratulujeme! Dostali jste se na 
právnickou fakultu – ta lehká část 
je za vámi. Špatná zpráva je, že teď 
vás čeká (při troše štěstí) pět 
náročných let. Dobrá zpráva je, 
že mohou být mnohem víc než to! 
ELSA – European Law Student‘s 
Association je největší spolek 
studentů práv v Evropě s pokrytím 
více jak 375 fakult včetně ostatních 
3 v ČR. V Plzni fungujeme už 22 let. 
Ty jsme strávili pořádáním konfe-
rencí, výjezdů do zahraničí 
a snahou dělat život studentů 
zajímavější. A docela nám to i jde! 
(To alespoň vyvozujeme z toho, 
že jsme nebyli zrušeni soudem). 
Víc ti povíme na našem Facebooku 

ELSA Plzeň, stránkách elsa.cz, 
a pokud jsi nebojácný, i osobně.

ESN PILSEN
www.esn.zcu.cz
Představ si, že jedeš studovat do 
zahraničí, vystoupíš z letadla třeba 
v Paříži... a co teď? Jako první 
se musíš se dostat na kolej, nakou-
pit, ale přitom ani nevíš, kde jsi. 
Kam mám jít, čím mám jet? Do 
čeho jsem se to sakra přihlásil....No 
to vypadá na několika denní 
program plný adrenalinu a lehčí 
deprese... nebo ne? Nemusí, od 
toho jsme tu totiž my! Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné 
fakulty. Ubytuje Tě a všechno 
zařizování s Tebou oběhne za jeden 
den. Navíc už máš kamaráda a nejsi 
na vše sám. Přesně v tomhle 
spočívá naše práce v ESN – buddy 
system. Zmiňovaný student je tzv. 
„buddy”, prostě místní VŠ student 
jakéhokoliv ročníku a z jakékoliv 
fakulty, který se ve volném čase 
věnuje a pomáhá zahraničním 
studentům z celého světa. Pokud 
uvažuješ o Erasmus a máš obavy 
co vše tě čeká, je stát se buddíkem 
to pravé ořechové! Kromě toho 
máš možnost zapojit se i do organi-
začního týmu a pro studenty 
pořádat všemožné aktivity během 
semestru. Máš možnost zkusit 
si zorganizovat čas a věnovat 
se aktivitě, která tě baví. Můžeš 
pracovat v několikačlenném týmu, 
nebo do konce být jeho koordiná-
tor. Takové zkušenosti během 
studia jsou jak pro osobní, 

tak kariérní růst nedocenitelné. 
Zvláště pak v dnešní době, kdy 
po vystudování VŠ bez jakékoliv 
praxe, jako bys neexistoval. Jsme 
největší studentská organizace v 
Evropě, působíme na více jak 900 
univerzitách, ve 40 zemích po celé 
Evropě. Pokud Tě něco z toho 
zaujalo, napiš nám na Facebook 
nebo na e-mail
esn@students.zcu.cz 

STAVOVSKÁ UNIE 
STUDENTŮ
www.sus.zcu.cz
Snažíme se zpříjemňovat a zpestřo-
vat plzeňským vysokoškolákům 
i středoškolákům jejich studentský
život. Zaměřujeme se na pořádání 
kulturních akcí a další volnočasové 
aktivity. Největší z nich je 
Plzeňský Majáles, který se tradičně 
koná na konci letního semestru. 
Předtím v dubnu se s námi také 
můžete mimojiné v rámci předma-
jálesových studentských akcí 
pobavit na multižánrovém festivalu 
PrknaNeprkna, na soutěžní přehlíd-
ce studentských kapel Kapeláž. 
Koncem zimy si s námi také
můžete každý rok zaplesat 
na Reprezentačním plese Západo-
české univerzity v Plzni. 
 Abyste po celý akademický rok 
nevyšli z formy, můžete se udržovat 
v naší studentské posilovně nebo 
zajít do jednoho z našich VŠ klubů 
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, 
Bastila). 
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělá-
vání a pracovní uplatnění. 

Každoročně společně s naší 
univerzitou a studentskou organiza-
cí IAESTE pořádáme Veletrh 
pracovních příležitostí a organi-
začně se podílíme na Dnech vědy a 
techniky.
 
Máte problém s kolejí či ubytová-
ním v Plzni? 
Seženeme vám i střechu nad 
hlavou! Vedeme elektronickou 
databázi alternativního ubytování 
na internetové adrese 
www.sus.zcu.cz/ubytovani. Další 
informace naleznete na následují-
cích webech či FB stránkách:
www.veletrh.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.facebook.com/susZCU
www.facebook.com/vppZCU
www.facebook.com/uchoklub

OTEVŘENO PLZEŇ
Otevřeno Plzeň je pobočkou 
celostátní iniciativy Otevřeno, která 
usiluje o změnu v přípravě budou-
cích učitelů na pedagogických 
fakultách. Snaží se o to různými
způsoby jako např. otevíráním 
veřejné diskuze o kvalitě vysoko-
školské přípravy pedagogů,
realizováním neformálních akcí 
na podporu studentského života, 
pořádáním vzdělávacích besed 
aworkshopů v rámci sdílení 
inovativních přístupů ke vzdělávání 
nebo spolupodílením se na fakultní
politice. Otevřeno Plzeň spolupra-
cuje s FPE ZČU během Dne otevře-
ných dveří, organizuje seznamovací 
kurz AMOS pro budoucí studenty 1. 

ročníků s cílem připravit je na 
vysokoškolský život, pravidelně 
pořádá vzdělávací akce pro 
studenty, zaměstnance i veřejnost 
a tradičně také každý rok pořádá 
Vánoce na FPE. Zlatým hřebem 
je pak každé jaro Noc vzdělávání.
Svým členům nabízí Otevřeno 
možnost seberealizace, osobního 
i profesního rozvoje, přátelskou 
atmosféru a skvělý tým lidí, kteří 
se vzájemně podporují. Zájemci 
o členství mohou psát na FB nebo 
na email plzen@otevreno.org.
Fb fb.com/otevrenoplzen, 
              fb.com/AMOSKURZ
Instagram:  @otevrenoplzen
www.otevreno.org

RÁDIO WÉČKO
wecko.zcu.cz
Studentské internetové Rádio 
Wéčko funguje pod záštitou 
Sutnarky tedy Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara a vysílá 
od roku 2016. Plynule navazuje 
na tradici provozování nejstaršího 
studentského internetového rádia 
Bomba. Díky grantu získanému od 
ZČU a poskytnutí profesionálních 
prostorů Sutnarky se podařilo 
vytvořit plnohodnotné rádiové 
studio. Wéčko reflektuje se 
studentským nadhledem dění na 
akademické půdě, umožňuje Vám 

realizovat vlastní pořady a zajišťuje, 
aby studenti byli slyšet. Možnost 
začlenit se do realizačního nebo 
moderátorského týmu má každý 
student ZČU bez ohledu na doko-
nalost mluveného projevu nebo 
předchozích zkušeností s médii. 
Naučíme Vás pracovat se studiovou 
technikou, obsluhovat odbavovací 
systém a také si zdokonalíte své 
vyjadřovací schopnosti. Chcete-li 
se dozvědět víc nebo máte zájem 
připojit se do týmu, kontaktujte nás 
na stránkách sociální sítě Facebook 
pod názvem „Radio Wéčko“. 
Rozhodně byste si neměli nechat 
ujít pořady na rádiu jako je Nový 
signál – o elektronické hudbě nebo 
Fatamorgánu – pořad plný pravdy 
a lásky. Pod hlavičkou radia Wéčko 
se konají hudební festivaly a různé 
umělecké akce, ze kterých přináší-
me živé reportáže. Kdy přesně 
se akce konají, se dozvíte na 
sociálních sítích rádia Wéčko. 
Až se bude blížit začátek akade-
mického roku, tak je ten pravý čas 
otevřít online stream na adrese 
www.wecko.zcu.cz, nebo Facebook. 
Pokud jste v Plzni noví a nevíte 
kudy kam, zaposlouchejte se do 
vysílání a určitě se dozvíte o kultur-
ních akcích, které ve vašem okolí 
probíhají. Pak budete znát Plzeň 
a studentský život jako svoje boty!

Studentských organizaci je mnohem více. Jejich úplný přehled najdete ve stejno-
jmenných brožurkách v Kulturce, B-roomu, v IPC nebo ve stojanech v tzv. studentské 
chodbě (mezi FST a CIVem). Výčet organizací je také k dispozici online na 
www.studentskeotazniky.zcu.cz 
nebo na https://www.zcu.cz/cs/Students/stud-org.html



STRUČNĚ O HISTORII 
MĚSTA
Když se řekne Plzeň, většině z nás 
se vybaví pivo. A jak taky jinak, když 
Plzeň dala světu tento proslulý 
zlatavý ležák, po kterém se jmenují 
piva stejného typu po celém světě? 
Město s více než 700 let dlouhou 
historií, která se odráží v nádher-

ných stavbách v historickém 
centru, to je dnešní Plzeň. 
První zmínky pocházejí z roku 976. 
Tato „Stará Plzeň“ dnes nese jméno 
Starý Plzenec a nachází se asi 10 
minut cesty vlakem od města, 
které na soutoku čtyř řek (Radbuzy, 
Úhlavy, Úslavy a Mže) nechal 
založit Václav II. roku 1295, tehdy 

jako Novou Plzeň. Město se díky 
své poloze stalo hned od počátku 
důležitým obchodním střediskem 
na křižovatce cest do Norimberku 
a Řezna. Rozlohou byla Plzeň po 
Praze a Kutné Hoře třetím největším 
městem v Čechách.
V 16. století se Plzeň dočasně stala 
sídlem císaře Rudolfa II. Je to taktéž 
období, během kterého zde půso-
bilo mnoho významných italských 
stavitelů. V období českého stavov-
ského povstání byla Plzeň obléhána 
a roku 1618 dobyta vojsky knížete 
Mansfelda. 
Industrializace v 19. století přinesla 
výraznou změnu tváře města Plzně. 
Zakládají se dodnes známí průmys-
loví giganti – strojírenský komplex 
Škodových závodů a Plzeňský 
Prazdroj. Přelom 19. a 20. století se 
v Plzni nese ve znamení dokončo-
vání náročných staveb veřejných 
budov – městské divadlo, Měšťan-
ská beseda, muzeum, zcela ojedi-
nělý soubor 18 domů vyzdobených 
sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše 
a mnoho dalších staveb pochází 
právě z této doby. Historické jádro 
města, do značné míry totožné 
s celým původním gotickým 
městem, se v této době stává 
městskou památkovou rezervací.
Významnou událostí 20. století, 
která ovlivňuje život Plzeň až 
dodnes, je osvobození města 
americkou armádou 6. května 1945 
– ve městě se nachází Památník 
americké armády, památník Díky, 
Ameriko! nebo se zde konají 
Slavnosti svobody.
V současnosti se rozvoj města 
soustředí nejen do jeho středu, 
ale hlavně do průmyslových zón na 

jeho okraji, z nichž největší jsou 
Borská pole. Tato průmyslová zóna 
se stále rozrůstá a její výstavba je 
projektem mimořádným nejen 
v rámci regionu, ale v rámci celé 
České republiky. Úsilí o zkvalitnění 
úrovně vzdělávání v Plzni vyvrcholi-
lo v roce 1991 založením Západo-
české univerzity, jejíž kampus 
nalezneme taktéž na Borských 
polích.

BLESKOVĚ ZE 
SOUČASNOSTI
Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 
137 km² a se svými zhruba 171 000 
obyvateli je čtvrtým největším 
městem v České republice. Město, 
jehož centrum leží v nadmořské 
výšce 310 m. n. m., zaujímá 
v západní části Čech dominantní 
postavení jako silné centrum 
průmyslu, obchodu, kultury a státní 
správy. Z průmyslově orientované-
ho a smogem zamořeného kultury, 
o čemž svědčí i titul Evropské 
hlavní město kultury 2015, který byl 
Plzni udělen. Každoročně se zde 
odehrávají akce a festivaly jak 
regionálního, tak mezinárodního 
významu. Připomeňme Smetanov-
ské dny, Skupovu Plzeň, Historický 
víkend, Pilsner Fest nebo festival 
Na ulici. Nalezneme zde sídla 
a pobočky mnoha mezinárodních 
institucí, mezi které patří např. 
Alliance française a Americké 
centrum.

HISTORIE UNIVERZITY
Západočeská univerzita je relativně 
mladá, založena byla v roce 1991. 
Vysoké školství má ale v Plzni 
tradici mnohem delší. Roku 1949 

zde byla zřízena pobočka ČVUT v 
Praze. V této době se ČVUT skláda-
lo ze sedmi vysokých škol, kterými 
byly VŠ inženýrského stavitelství, 
VŠ architektury a pozemního 
stavitelství, VŠ chemicko-technolo-
gického inženýrství, VŠ strojního 
a elektrotechnického inženýrství 
(VŠSE), VŠ zemědělského a lesního 
inženýrství, VŠ speciálních nauk 
a VŠ obchodní.
V Plzni vznikla pobočka VŠSE, která 
se v roce 1950 stala samostatnou 
součástí (fakultou) ČVUT. V roce 
1953 se VŠSE oddělila úplně a stala 
nezávislou vysokoškolskou institucí, 
která se roku 1960 rozdělila na dvě 
fakulty – fakultu strojní a fakultu 
elektrotechnickou. 
Zřízení plzeňské univerzity bylo 
zvažováno v průběhu celého 20. 
století a v různých obdobích se 
plánoval vznik různých fakult. 
Události kolem roku 1948 však 
způsobily, že došlo pouze k založe-
ní lékařské fakulty UK, Pedagogické 
fakulty a VŠSE. Univerzita tak byla 
založena až na začátku 90. let.

PAMĚTIHODNOSTI
Mezi architektonickými památkami 
Plzně patří výsadní postavení 
gotickému chrámu sv. Bartoloměje, 
který byl postaven spolu s novou 
Plzní a dodnes je dominantou 
města. Jeho věž měří úctyhodných 
102 metrů a je nejvyšší kostelní věží 
v Čechách. Nedaleko katedrály se 
nachází renesanční radnice, vysta-
věná podle plánů italského stavite-
le Giovanniho de Statia. Barokní 
morový sloup, postavený jako 
díkůvzdání za mírný průběh morové 
epidemie, s replikou sochy Plzeň-

ské Madony je jednou z dominant 
Náměstí Republiky. Architektonic-
kou památkou je i samotné náměs-
tí, mimo jiné proto, že v době svého 
založení patřilo k největším 
v Evropě.
V těsné blízkosti náměstí, 
ve Františkánské ulici, stojí Františ-
kánský klášter a kostel Na nebe-
vzetí Panny Marie, který patří mezi 
nejstarší chrámové stavby ve městě 
a dodnes si zachoval svou původní 
gotickou podobu. Nedaleko 
náměstí, na sadech Pětatřicátníků, 
se nachází Velká synagoga, druhá 
největší stavba svého druhu 
v Evropě a třetí největší na světě.

PLZEŇSKÝ ANDĚLÍČEK
Plzeňský andělíček se nachází 
na mříži katedrály sv. Bartoloměje, 
která chrání vnější oltář chrámu. 
Tato drobná plastika je proslulá 
svou kouzelnou mocí plnit přání. 
Pověst praví, že zázračné účinky 
andělíčka se tradují od doby, kdy 
se v chrámu sv. Bartoloměje ženil 
plzeňským kat, který údajně uměl 
kouzlit. A protože kat do kostela 
nesměl, zastupoval jej u oltáře 
přítel. Kat se v tu dobu modlil 
u zadního vnějšího oltáře. Po 
skončení modlitby se zvedl a při 
vstávání se zachytil andělíčka 
vykovaného na mřížích chrámu. 
Tři pobožné báby, které věřily v jeho 
schopnosti, viděly, jak se andělíčka 
dotkl a začaly všude říkat, že tento 
andělíček nosí štěstí.
Na andělíčka si denně přijde 
sáhnout kolem stovky lidí, kteří 
často stojí i ve frontě, a andělíček je 
tak již notně osahaný. Není proto 
divu, že se pro něj vžil název 

„osahánek” či „vošáhlo”. Zajímavostí 
také je, že na rozdíl od ostatních 
figurek na mřížoví, není tento 
andělíček jako jediný dutý, i když 
jsou všechny figurky stejně staré. 
Někteří lidé tvrdí, že by v něm 
mohly být zalité ostatky svatých.

PLZEŇ 2015
V roce 2015 se Plzeň stala evrop-
ským hlavním městem kultury. 

Tento projekt je více než jen festi-
val, prezentace umělců, jednorázo-
vé oživení města nebo více než 
reklamní prostor pro sponzory. 
Je to projekt, který změnil vnímání 
města, vnímání role kultury a který 
lze považovat za milníkem ve vývoji 
kulturního života v Plzni.

Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou studentské 
organizace. Jako student budeš denně procházet kolem nástěnek, 
na kterých prezentují svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si o nich přečteš 
i v univerzitních novinách. Na ZČU působí velké množství studentských 
organizací. Některé jsou mezinárodní, některé se svou činností zaměřují 
pouze na ZČU. Všechny jsou tu ale proto, aby studentům pomáhaly.

IAESTE ZČU PLZEŇ 
Adresy            Jungmannova 1, JJ 215
Univerzitní 22, UV 202
www.iaeste.cz

IAESTE = The International Associa-
tion for the Exchange of Students 
for Technical Experience
Ahoj prvačko, ahoj prváku!
Právě držíš v rukou brožurku, která 
je dílem studentské organizace 
IAESTE. IAESTE je (kromě zkratky 
si málokdo pamatuje) mezinárodní 
studentská organizace. Místo 
mezinárodní by se dalo říci také 
světová, protože jsme ve více než 
86 zemích světa.

A co vlastně děláme?
Naší hlavní činností je zajišťování 
odborných placených zahraničních 
stáží, a to převážně pro studenty 
technických oborů. Na své si ale 
u nás mohou přijít i ekonomové či 
grafici.
A proč to děláme? 
Chceme pomoct studentům 
nastartovat jejich kariéru. V dnešní 
době nestačí mít v životopise 
jenom studijní výsledky a je třeba 
mít i nějaké zkušenosti z praxe. 
Zahraniční stáž přes prázdniny 
je tím nejlepším způsobem, jak je 
získat.

Kromě stáží máme spoustu dalších 
projektů. Jeden z nich je právě 
Průvodce prváka, kterým chceme 
usnadnit studentům prvních 
ročníků jejich začátky na univerzitě, 
nebo Veletrh pracovních příležitostí, 
který pořádáme společně se 
Stavovskou unií studentů. Desítky 
firem tam nabízejí práci nejen pro 
absolventy, ale také brigády, praxe 
či témata bakalářských a diplomo-
vých prací pro studenty.
A co jsme my vlastně zač? 
Jsme studenti jako ty. Nechceme 
jen chodit do školy a na párty (ale 
děláme to), a tak se každé pondělí 
scházíme a vymýšlíme akce 
a projekty pro ostatní. Díky IAESTE 
máme spoustu kamarádů nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Zažíváme 
spousty neuvěřitelných věcí, 
získáváme hodně zkušeností.
Zaujali jsme Tě? Chceš se k nám 
přidat a užít si tak studentský život 
naplno? 
Potom nám napiš a sleduj nás 
FB    facebook.com/iaestezcuplzen
IG              iaeste_zcu_pilsen.cz
e-mail            zcu@iaeste.cz

AEGEE
www.aegee.org
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších 
studentských organizací v Evropě 
spojující mladé lidi různých studij-
ních zaměření. Působí ve více než 
200 evropských univerzitních 
městech (i mimo EU). Usiluje o 
mezinárodní spolupráci a komuni-

kaci mezi studenty a překonávat 
stereotypy. Jedním z hlavních cílů 
je ukázat studentům, že studium 
na vysoké škole není pouze 
o přednáškách a zkouškách, ale 
také o bohatém studentském 
životě. S námi máš možnost zapojit 
se do celé řady projektů a akcí, 
získáš tak jedinečnou příležitost 
potkat nové přátele, poznat kulturu 
evropských zemí a účastnit se 
organizování řady projektů.

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na 
akcích organizovaných studenty 
pro studenty. Jako člen AEGEE máš 
možnost zúčastnit se všech akcí, 
které členové AEGEE pořádají. 
Nejznámějším a také nejlepším 
projektem AEGEE jsou tzv. letní 
univerzity. Letní univerzity však 
nejsou o studiu, ale o cestování, 
zábavě, párty, poznávání cizích 
zemí a získání spousty přátel. 

Pokud Tě předchozí řádky zaujaly, 
rádi poskytneme více informací! 
Podívat se můžeš na výše uvedenu 
internetovou stránku a kontaktovat 
nás můžeš   
e-mailem     office@aegee-plzen.cz 
FB    facebook.com/aegee.plzen.cz

AIESEC
www.aiesec.cz
AIESEC je mezinárodní studentská 
organizace přítomna ve více než 
120 zemích světa. Společně s OSN 
spolupracuje na naplnění cílů 
udržitelného rozvoje. AIESEC 

umožňuje studentům vyjet na 
krátkou dobrovolnickou zahraniční 
stáž, která pomáhá právě k naplně-
ní těchto cílů. Kromě dobrovolnic-
kých stáží nabízí organizace i delší 
pracovní stáže a stáže 
ve start-upových firmách. Mimo 
stáží vytváří AIESEC během celého 
roku různé akce – cestovatelské 
večery, různé workshopy a dvakrát 
do roka studentům dává možnost 
stát se členem organizace, což jim 
přináší možnost získat mnoho 
praktických zkušeností, vyzkoušet 
si vedení lidí a zlepšení soft skills. 
Pro studenty prvních ročníků ZČU 
navíc každý rok pořádá seznamova-
cí kurz Prvákoviny. Kontaktuj nás na: 
plzen@aiesec.cz

ELSA PLZEŇ
www.elsa.cz/plzen
Gratulujeme! Dostali jste se na 
právnickou fakultu – ta lehká část 
je za vámi. Špatná zpráva je, že teď 
vás čeká (při troše štěstí) pět 
náročných let. Dobrá zpráva je, 
že mohou být mnohem víc než to! 
ELSA – European Law Student‘s 
Association je největší spolek 
studentů práv v Evropě s pokrytím 
více jak 375 fakult včetně ostatních 
3 v ČR. V Plzni fungujeme už 22 let. 
Ty jsme strávili pořádáním konfe-
rencí, výjezdů do zahraničí 
a snahou dělat život studentů 
zajímavější. A docela nám to i jde! 
(To alespoň vyvozujeme z toho, 
že jsme nebyli zrušeni soudem). 
Víc ti povíme na našem Facebooku 

ELSA Plzeň, stránkách elsa.cz, 
a pokud jsi nebojácný, i osobně.

ESN PILSEN
www.esn.zcu.cz
Představ si, že jedeš studovat do 
zahraničí, vystoupíš z letadla třeba 
v Paříži... a co teď? Jako první 
se musíš se dostat na kolej, nakou-
pit, ale přitom ani nevíš, kde jsi. 
Kam mám jít, čím mám jet? Do 
čeho jsem se to sakra přihlásil....No 
to vypadá na několika denní 
program plný adrenalinu a lehčí 
deprese... nebo ne? Nemusí, od 
toho jsme tu totiž my! Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné 
fakulty. Ubytuje Tě a všechno 
zařizování s Tebou oběhne za jeden 
den. Navíc už máš kamaráda a nejsi 
na vše sám. Přesně v tomhle 
spočívá naše práce v ESN – buddy 
system. Zmiňovaný student je tzv. 
„buddy”, prostě místní VŠ student 
jakéhokoliv ročníku a z jakékoliv 
fakulty, který se ve volném čase 
věnuje a pomáhá zahraničním 
studentům z celého světa. Pokud 
uvažuješ o Erasmus a máš obavy 
co vše tě čeká, je stát se buddíkem 
to pravé ořechové! Kromě toho 
máš možnost zapojit se i do organi-
začního týmu a pro studenty 
pořádat všemožné aktivity během 
semestru. Máš možnost zkusit 
si zorganizovat čas a věnovat 
se aktivitě, která tě baví. Můžeš 
pracovat v několikačlenném týmu, 
nebo do konce být jeho koordiná-
tor. Takové zkušenosti během 
studia jsou jak pro osobní, 

tak kariérní růst nedocenitelné. 
Zvláště pak v dnešní době, kdy 
po vystudování VŠ bez jakékoliv 
praxe, jako bys neexistoval. Jsme 
největší studentská organizace v 
Evropě, působíme na více jak 900 
univerzitách, ve 40 zemích po celé 
Evropě. Pokud Tě něco z toho 
zaujalo, napiš nám na Facebook 
nebo na e-mail
esn@students.zcu.cz 

STAVOVSKÁ UNIE 
STUDENTŮ
www.sus.zcu.cz
Snažíme se zpříjemňovat a zpestřo-
vat plzeňským vysokoškolákům 
i středoškolákům jejich studentský
život. Zaměřujeme se na pořádání 
kulturních akcí a další volnočasové 
aktivity. Největší z nich je 
Plzeňský Majáles, který se tradičně 
koná na konci letního semestru. 
Předtím v dubnu se s námi také 
můžete mimojiné v rámci předma-
jálesových studentských akcí 
pobavit na multižánrovém festivalu 
PrknaNeprkna, na soutěžní přehlíd-
ce studentských kapel Kapeláž. 
Koncem zimy si s námi také
můžete každý rok zaplesat 
na Reprezentačním plese Západo-
české univerzity v Plzni. 
 Abyste po celý akademický rok 
nevyšli z formy, můžete se udržovat 
v naší studentské posilovně nebo 
zajít do jednoho z našich VŠ klubů 
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, 
Bastila). 
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělá-
vání a pracovní uplatnění. 

Každoročně společně s naší 
univerzitou a studentskou organiza-
cí IAESTE pořádáme Veletrh 
pracovních příležitostí a organi-
začně se podílíme na Dnech vědy a 
techniky.
 
Máte problém s kolejí či ubytová-
ním v Plzni? 
Seženeme vám i střechu nad 
hlavou! Vedeme elektronickou 
databázi alternativního ubytování 
na internetové adrese 
www.sus.zcu.cz/ubytovani. Další 
informace naleznete na následují-
cích webech či FB stránkách:
www.veletrh.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.facebook.com/susZCU
www.facebook.com/vppZCU
www.facebook.com/uchoklub

OTEVŘENO PLZEŇ
Otevřeno Plzeň je pobočkou 
celostátní iniciativy Otevřeno, která 
usiluje o změnu v přípravě budou-
cích učitelů na pedagogických 
fakultách. Snaží se o to různými
způsoby jako např. otevíráním 
veřejné diskuze o kvalitě vysoko-
školské přípravy pedagogů,
realizováním neformálních akcí 
na podporu studentského života, 
pořádáním vzdělávacích besed 
aworkshopů v rámci sdílení 
inovativních přístupů ke vzdělávání 
nebo spolupodílením se na fakultní
politice. Otevřeno Plzeň spolupra-
cuje s FPE ZČU během Dne otevře-
ných dveří, organizuje seznamovací 
kurz AMOS pro budoucí studenty 1. 

ročníků s cílem připravit je na 
vysokoškolský život, pravidelně 
pořádá vzdělávací akce pro 
studenty, zaměstnance i veřejnost 
a tradičně také každý rok pořádá 
Vánoce na FPE. Zlatým hřebem 
je pak každé jaro Noc vzdělávání.
Svým členům nabízí Otevřeno 
možnost seberealizace, osobního 
i profesního rozvoje, přátelskou 
atmosféru a skvělý tým lidí, kteří 
se vzájemně podporují. Zájemci 
o členství mohou psát na FB nebo 
na email plzen@otevreno.org.
Fb fb.com/otevrenoplzen, 
              fb.com/AMOSKURZ
Instagram:  @otevrenoplzen
www.otevreno.org

RÁDIO WÉČKO
wecko.zcu.cz
Studentské internetové Rádio 
Wéčko funguje pod záštitou 
Sutnarky tedy Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara a vysílá 
od roku 2016. Plynule navazuje 
na tradici provozování nejstaršího 
studentského internetového rádia 
Bomba. Díky grantu získanému od 
ZČU a poskytnutí profesionálních 
prostorů Sutnarky se podařilo 
vytvořit plnohodnotné rádiové 
studio. Wéčko reflektuje se 
studentským nadhledem dění na 
akademické půdě, umožňuje Vám 

realizovat vlastní pořady a zajišťuje, 
aby studenti byli slyšet. Možnost 
začlenit se do realizačního nebo 
moderátorského týmu má každý 
student ZČU bez ohledu na doko-
nalost mluveného projevu nebo 
předchozích zkušeností s médii. 
Naučíme Vás pracovat se studiovou 
technikou, obsluhovat odbavovací 
systém a také si zdokonalíte své 
vyjadřovací schopnosti. Chcete-li 
se dozvědět víc nebo máte zájem 
připojit se do týmu, kontaktujte nás 
na stránkách sociální sítě Facebook 
pod názvem „Radio Wéčko“. 
Rozhodně byste si neměli nechat 
ujít pořady na rádiu jako je Nový 
signál – o elektronické hudbě nebo 
Fatamorgánu – pořad plný pravdy 
a lásky. Pod hlavičkou radia Wéčko 
se konají hudební festivaly a různé 
umělecké akce, ze kterých přináší-
me živé reportáže. Kdy přesně 
se akce konají, se dozvíte na 
sociálních sítích rádia Wéčko. 
Až se bude blížit začátek akade-
mického roku, tak je ten pravý čas 
otevřít online stream na adrese 
www.wecko.zcu.cz, nebo Facebook. 
Pokud jste v Plzni noví a nevíte 
kudy kam, zaposlouchejte se do 
vysílání a určitě se dozvíte o kultur-
ních akcích, které ve vašem okolí 
probíhají. Pak budete znát Plzeň 
a studentský život jako svoje boty!

Studentských organizaci je mnohem více. Jejich úplný přehled najdete ve stejno-
jmenných brožurkách v Kulturce, B-roomu, v IPC nebo ve stojanech v tzv. studentské 
chodbě (mezi FST a CIVem). Výčet organizací je také k dispozici online na 
www.studentskeotazniky.zcu.cz 
nebo na https://www.zcu.cz/cs/Students/stud-org.html
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STRUČNĚ O HISTORII 
MĚSTA
Když se řekne Plzeň, většině z nás 
se vybaví pivo. A jak taky jinak, když 
Plzeň dala světu tento proslulý 
zlatavý ležák, po kterém se jmenují 
piva stejného typu po celém světě? 
Město s více než 700 let dlouhou 
historií, která se odráží v nádher-

ných stavbách v historickém 
centru, to je dnešní Plzeň. 
První zmínky pocházejí z roku 976. 
Tato „Stará Plzeň“ dnes nese jméno 
Starý Plzenec a nachází se asi 10 
minut cesty vlakem od města, 
které na soutoku čtyř řek (Radbuzy, 
Úhlavy, Úslavy a Mže) nechal 
založit Václav II. roku 1295, tehdy 

jako Novou Plzeň. Město se díky 
své poloze stalo hned od počátku 
důležitým obchodním střediskem 
na křižovatce cest do Norimberku 
a Řezna. Rozlohou byla Plzeň po 
Praze a Kutné Hoře třetím největším 
městem v Čechách.
V 16. století se Plzeň dočasně stala 
sídlem císaře Rudolfa II. Je to taktéž 
období, během kterého zde půso-
bilo mnoho významných italských 
stavitelů. V období českého stavov-
ského povstání byla Plzeň obléhána 
a roku 1618 dobyta vojsky knížete 
Mansfelda. 
Industrializace v 19. století přinesla 
výraznou změnu tváře města Plzně. 
Zakládají se dodnes známí průmys-
loví giganti – strojírenský komplex 
Škodových závodů a Plzeňský 
Prazdroj. Přelom 19. a 20. století se 
v Plzni nese ve znamení dokončo-
vání náročných staveb veřejných 
budov – městské divadlo, Měšťan-
ská beseda, muzeum, zcela ojedi-
nělý soubor 18 domů vyzdobených 
sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše 
a mnoho dalších staveb pochází 
právě z této doby. Historické jádro 
města, do značné míry totožné 
s celým původním gotickým 
městem, se v této době stává 
městskou památkovou rezervací.
Významnou událostí 20. století, 
která ovlivňuje život Plzeň až 
dodnes, je osvobození města 
americkou armádou 6. května 1945 
– ve městě se nachází Památník 
americké armády, památník Díky, 
Ameriko! nebo se zde konají 
Slavnosti svobody.
V současnosti se rozvoj města 
soustředí nejen do jeho středu, 
ale hlavně do průmyslových zón na 

jeho okraji, z nichž největší jsou 
Borská pole. Tato průmyslová zóna 
se stále rozrůstá a její výstavba je 
projektem mimořádným nejen 
v rámci regionu, ale v rámci celé 
České republiky. Úsilí o zkvalitnění 
úrovně vzdělávání v Plzni vyvrcholi-
lo v roce 1991 založením Západo-
české univerzity, jejíž kampus 
nalezneme taktéž na Borských 
polích.

BLESKOVĚ ZE 
SOUČASNOSTI
Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 
137 km² a se svými zhruba 171 000 
obyvateli je čtvrtým největším 
městem v České republice. Město, 
jehož centrum leží v nadmořské 
výšce 310 m. n. m., zaujímá 
v západní části Čech dominantní 
postavení jako silné centrum 
průmyslu, obchodu, kultury a státní 
správy. Z průmyslově orientované-
ho a smogem zamořeného kultury, 
o čemž svědčí i titul Evropské 
hlavní město kultury 2015, který byl 
Plzni udělen. Každoročně se zde 
odehrávají akce a festivaly jak 
regionálního, tak mezinárodního 
významu. Připomeňme Smetanov-
ské dny, Skupovu Plzeň, Historický 
víkend, Pilsner Fest nebo festival 
Na ulici. Nalezneme zde sídla 
a pobočky mnoha mezinárodních 
institucí, mezi které patří např. 
Alliance française a Americké 
centrum.

HISTORIE UNIVERZITY
Západočeská univerzita je relativně 
mladá, založena byla v roce 1991. 
Vysoké školství má ale v Plzni 
tradici mnohem delší. Roku 1949 

zde byla zřízena pobočka ČVUT v 
Praze. V této době se ČVUT skláda-
lo ze sedmi vysokých škol, kterými 
byly VŠ inženýrského stavitelství, 
VŠ architektury a pozemního 
stavitelství, VŠ chemicko-technolo-
gického inženýrství, VŠ strojního 
a elektrotechnického inženýrství 
(VŠSE), VŠ zemědělského a lesního 
inženýrství, VŠ speciálních nauk 
a VŠ obchodní.
V Plzni vznikla pobočka VŠSE, která 
se v roce 1950 stala samostatnou 
součástí (fakultou) ČVUT. V roce 
1953 se VŠSE oddělila úplně a stala 
nezávislou vysokoškolskou institucí, 
která se roku 1960 rozdělila na dvě 
fakulty – fakultu strojní a fakultu 
elektrotechnickou. 
Zřízení plzeňské univerzity bylo 
zvažováno v průběhu celého 20. 
století a v různých obdobích se 
plánoval vznik různých fakult. 
Události kolem roku 1948 však 
způsobily, že došlo pouze k založe-
ní lékařské fakulty UK, Pedagogické 
fakulty a VŠSE. Univerzita tak byla 
založena až na začátku 90. let.

PAMĚTIHODNOSTI
Mezi architektonickými památkami 
Plzně patří výsadní postavení 
gotickému chrámu sv. Bartoloměje, 
který byl postaven spolu s novou 
Plzní a dodnes je dominantou 
města. Jeho věž měří úctyhodných 
102 metrů a je nejvyšší kostelní věží 
v Čechách. Nedaleko katedrály se 
nachází renesanční radnice, vysta-
věná podle plánů italského stavite-
le Giovanniho de Statia. Barokní 
morový sloup, postavený jako 
díkůvzdání za mírný průběh morové 
epidemie, s replikou sochy Plzeň-

ské Madony je jednou z dominant 
Náměstí Republiky. Architektonic-
kou památkou je i samotné náměs-
tí, mimo jiné proto, že v době svého 
založení patřilo k největším 
v Evropě.
V těsné blízkosti náměstí, 
ve Františkánské ulici, stojí Františ-
kánský klášter a kostel Na nebe-
vzetí Panny Marie, který patří mezi 
nejstarší chrámové stavby ve městě 
a dodnes si zachoval svou původní 
gotickou podobu. Nedaleko 
náměstí, na sadech Pětatřicátníků, 
se nachází Velká synagoga, druhá 
největší stavba svého druhu 
v Evropě a třetí největší na světě.

PLZEŇSKÝ ANDĚLÍČEK
Plzeňský andělíček se nachází 
na mříži katedrály sv. Bartoloměje, 
která chrání vnější oltář chrámu. 
Tato drobná plastika je proslulá 
svou kouzelnou mocí plnit přání. 
Pověst praví, že zázračné účinky 
andělíčka se tradují od doby, kdy 
se v chrámu sv. Bartoloměje ženil 
plzeňským kat, který údajně uměl 
kouzlit. A protože kat do kostela 
nesměl, zastupoval jej u oltáře 
přítel. Kat se v tu dobu modlil 
u zadního vnějšího oltáře. Po 
skončení modlitby se zvedl a při 
vstávání se zachytil andělíčka 
vykovaného na mřížích chrámu. 
Tři pobožné báby, které věřily v jeho 
schopnosti, viděly, jak se andělíčka 
dotkl a začaly všude říkat, že tento 
andělíček nosí štěstí.
Na andělíčka si denně přijde 
sáhnout kolem stovky lidí, kteří 
často stojí i ve frontě, a andělíček je 
tak již notně osahaný. Není proto 
divu, že se pro něj vžil název 

„osahánek” či „vošáhlo”. Zajímavostí 
také je, že na rozdíl od ostatních 
figurek na mřížoví, není tento 
andělíček jako jediný dutý, i když 
jsou všechny figurky stejně staré. 
Někteří lidé tvrdí, že by v něm 
mohly být zalité ostatky svatých.

PLZEŇ 2015
V roce 2015 se Plzeň stala evrop-
ským hlavním městem kultury. 

Tento projekt je více než jen festi-
val, prezentace umělců, jednorázo-
vé oživení města nebo více než 
reklamní prostor pro sponzory. 
Je to projekt, který změnil vnímání 
města, vnímání role kultury a který 
lze považovat za milníkem ve vývoji 
kulturního života v Plzni.

Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou studentské 
organizace. Jako student budeš denně procházet kolem nástěnek, 
na kterých prezentují svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si o nich přečteš 
i v univerzitních novinách. Na ZČU působí velké množství studentských 
organizací. Některé jsou mezinárodní, některé se svou činností zaměřují 
pouze na ZČU. Všechny jsou tu ale proto, aby studentům pomáhaly.

STUDENTSKÉ ORGANIZACE

IAESTE ZČU PLZEŇ 
Adresy            Jungmannova 1, JJ 215
Univerzitní 22, UV 202
www.iaeste.cz

IAESTE = The International Associa-
tion for the Exchange of Students 
for Technical Experience
Ahoj prvačko, ahoj prváku!
Právě držíš v rukou brožurku, která 
je dílem studentské organizace 
IAESTE. IAESTE je (kromě zkratky 
si málokdo pamatuje) mezinárodní 
studentská organizace. Místo 
mezinárodní by se dalo říci také 
světová, protože jsme ve více než 
86 zemích světa.

A co vlastně děláme?
Naší hlavní činností je zajišťování 
odborných placených zahraničních 
stáží, a to převážně pro studenty 
technických oborů. Na své si ale 
u nás mohou přijít i ekonomové či 
grafici.
A proč to děláme? 
Chceme pomoct studentům 
nastartovat jejich kariéru. V dnešní 
době nestačí mít v životopise 
jenom studijní výsledky a je třeba 
mít i nějaké zkušenosti z praxe. 
Zahraniční stáž přes prázdniny 
je tím nejlepším způsobem, jak je 
získat.

Kromě stáží máme spoustu dalších 
projektů. Jeden z nich je právě 
Průvodce prváka, kterým chceme 
usnadnit studentům prvních 
ročníků jejich začátky na univerzitě, 
nebo Veletrh pracovních příležitostí, 
který pořádáme společně se 
Stavovskou unií studentů. Desítky 
firem tam nabízejí práci nejen pro 
absolventy, ale také brigády, praxe 
či témata bakalářských a diplomo-
vých prací pro studenty.
A co jsme my vlastně zač? 
Jsme studenti jako ty. Nechceme 
jen chodit do školy a na párty (ale 
děláme to), a tak se každé pondělí 
scházíme a vymýšlíme akce 
a projekty pro ostatní. Díky IAESTE 
máme spoustu kamarádů nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Zažíváme 
spousty neuvěřitelných věcí, 
získáváme hodně zkušeností.
Zaujali jsme Tě? Chceš se k nám 
přidat a užít si tak studentský život 
naplno? 
Potom nám napiš a sleduj nás 
FB    facebook.com/iaestezcuplzen
IG              iaeste_zcu_pilsen.cz
e-mail            zcu@iaeste.cz

AEGEE
www.aegee.org
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších 
studentských organizací v Evropě 
spojující mladé lidi různých studij-
ních zaměření. Působí ve více než 
200 evropských univerzitních 
městech (i mimo EU). Usiluje o 
mezinárodní spolupráci a komuni-

kaci mezi studenty a překonávat 
stereotypy. Jedním z hlavních cílů 
je ukázat studentům, že studium 
na vysoké škole není pouze 
o přednáškách a zkouškách, ale 
také o bohatém studentském 
životě. S námi máš možnost zapojit 
se do celé řady projektů a akcí, 
získáš tak jedinečnou příležitost 
potkat nové přátele, poznat kulturu 
evropských zemí a účastnit se 
organizování řady projektů.

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na 
akcích organizovaných studenty 
pro studenty. Jako člen AEGEE máš 
možnost zúčastnit se všech akcí, 
které členové AEGEE pořádají. 
Nejznámějším a také nejlepším 
projektem AEGEE jsou tzv. letní 
univerzity. Letní univerzity však 
nejsou o studiu, ale o cestování, 
zábavě, párty, poznávání cizích 
zemí a získání spousty přátel. 

Pokud Tě předchozí řádky zaujaly, 
rádi poskytneme více informací! 
Podívat se můžeš na výše uvedenu 
internetovou stránku a kontaktovat 
nás můžeš   
e-mailem     office@aegee-plzen.cz 
FB    facebook.com/aegee.plzen.cz

AIESEC
www.aiesec.cz
AIESEC je mezinárodní studentská 
organizace přítomna ve více než 
120 zemích světa. Společně s OSN 
spolupracuje na naplnění cílů 
udržitelného rozvoje. AIESEC 

umožňuje studentům vyjet na 
krátkou dobrovolnickou zahraniční 
stáž, která pomáhá právě k naplně-
ní těchto cílů. Kromě dobrovolnic-
kých stáží nabízí organizace i delší 
pracovní stáže a stáže 
ve start-upových firmách. Mimo 
stáží vytváří AIESEC během celého 
roku různé akce – cestovatelské 
večery, různé workshopy a dvakrát 
do roka studentům dává možnost 
stát se členem organizace, což jim 
přináší možnost získat mnoho 
praktických zkušeností, vyzkoušet 
si vedení lidí a zlepšení soft skills. 
Pro studenty prvních ročníků ZČU 
navíc každý rok pořádá seznamova-
cí kurz Prvákoviny. Kontaktuj nás na: 
plzen@aiesec.cz

ELSA PLZEŇ
www.elsa.cz/plzen
Gratulujeme! Dostali jste se na 
právnickou fakultu – ta lehká část 
je za vámi. Špatná zpráva je, že teď 
vás čeká (při troše štěstí) pět 
náročných let. Dobrá zpráva je, 
že mohou být mnohem víc než to! 
ELSA – European Law Student‘s 
Association je největší spolek 
studentů práv v Evropě s pokrytím 
více jak 375 fakult včetně ostatních 
3 v ČR. V Plzni fungujeme už 22 let. 
Ty jsme strávili pořádáním konfe-
rencí, výjezdů do zahraničí 
a snahou dělat život studentů 
zajímavější. A docela nám to i jde! 
(To alespoň vyvozujeme z toho, 
že jsme nebyli zrušeni soudem). 
Víc ti povíme na našem Facebooku 

ELSA Plzeň, stránkách elsa.cz, 
a pokud jsi nebojácný, i osobně.

ESN PILSEN
www.esn.zcu.cz
Představ si, že jedeš studovat do 
zahraničí, vystoupíš z letadla třeba 
v Paříži... a co teď? Jako první 
se musíš se dostat na kolej, nakou-
pit, ale přitom ani nevíš, kde jsi. 
Kam mám jít, čím mám jet? Do 
čeho jsem se to sakra přihlásil....No 
to vypadá na několika denní 
program plný adrenalinu a lehčí 
deprese... nebo ne? Nemusí, od 
toho jsme tu totiž my! Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné 
fakulty. Ubytuje Tě a všechno 
zařizování s Tebou oběhne za jeden 
den. Navíc už máš kamaráda a nejsi 
na vše sám. Přesně v tomhle 
spočívá naše práce v ESN – buddy 
system. Zmiňovaný student je tzv. 
„buddy”, prostě místní VŠ student 
jakéhokoliv ročníku a z jakékoliv 
fakulty, který se ve volném čase 
věnuje a pomáhá zahraničním 
studentům z celého světa. Pokud 
uvažuješ o Erasmus a máš obavy 
co vše tě čeká, je stát se buddíkem 
to pravé ořechové! Kromě toho 
máš možnost zapojit se i do organi-
začního týmu a pro studenty 
pořádat všemožné aktivity během 
semestru. Máš možnost zkusit 
si zorganizovat čas a věnovat 
se aktivitě, která tě baví. Můžeš 
pracovat v několikačlenném týmu, 
nebo do konce být jeho koordiná-
tor. Takové zkušenosti během 
studia jsou jak pro osobní, 

tak kariérní růst nedocenitelné. 
Zvláště pak v dnešní době, kdy 
po vystudování VŠ bez jakékoliv 
praxe, jako bys neexistoval. Jsme 
největší studentská organizace v 
Evropě, působíme na více jak 900 
univerzitách, ve 40 zemích po celé 
Evropě. Pokud Tě něco z toho 
zaujalo, napiš nám na Facebook 
nebo na e-mail
esn@students.zcu.cz 

STAVOVSKÁ UNIE 
STUDENTŮ
www.sus.zcu.cz
Snažíme se zpříjemňovat a zpestřo-
vat plzeňským vysokoškolákům 
i středoškolákům jejich studentský
život. Zaměřujeme se na pořádání 
kulturních akcí a další volnočasové 
aktivity. Největší z nich je 
Plzeňský Majáles, který se tradičně 
koná na konci letního semestru. 
Předtím v dubnu se s námi také 
můžete mimojiné v rámci předma-
jálesových studentských akcí 
pobavit na multižánrovém festivalu 
PrknaNeprkna, na soutěžní přehlíd-
ce studentských kapel Kapeláž. 
Koncem zimy si s námi také
můžete každý rok zaplesat 
na Reprezentačním plese Západo-
české univerzity v Plzni. 
 Abyste po celý akademický rok 
nevyšli z formy, můžete se udržovat 
v naší studentské posilovně nebo 
zajít do jednoho z našich VŠ klubů 
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, 
Bastila). 
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělá-
vání a pracovní uplatnění. 

Každoročně společně s naší 
univerzitou a studentskou organiza-
cí IAESTE pořádáme Veletrh 
pracovních příležitostí a organi-
začně se podílíme na Dnech vědy a 
techniky.
 
Máte problém s kolejí či ubytová-
ním v Plzni? 
Seženeme vám i střechu nad 
hlavou! Vedeme elektronickou 
databázi alternativního ubytování 
na internetové adrese 
www.sus.zcu.cz/ubytovani. Další 
informace naleznete na následují-
cích webech či FB stránkách:
www.veletrh.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.facebook.com/susZCU
www.facebook.com/vppZCU
www.facebook.com/uchoklub

OTEVŘENO PLZEŇ
Otevřeno Plzeň je pobočkou 
celostátní iniciativy Otevřeno, která 
usiluje o změnu v přípravě budou-
cích učitelů na pedagogických 
fakultách. Snaží se o to různými
způsoby jako např. otevíráním 
veřejné diskuze o kvalitě vysoko-
školské přípravy pedagogů,
realizováním neformálních akcí 
na podporu studentského života, 
pořádáním vzdělávacích besed 
aworkshopů v rámci sdílení 
inovativních přístupů ke vzdělávání 
nebo spolupodílením se na fakultní
politice. Otevřeno Plzeň spolupra-
cuje s FPE ZČU během Dne otevře-
ných dveří, organizuje seznamovací 
kurz AMOS pro budoucí studenty 1. 

ročníků s cílem připravit je na 
vysokoškolský život, pravidelně 
pořádá vzdělávací akce pro 
studenty, zaměstnance i veřejnost 
a tradičně také každý rok pořádá 
Vánoce na FPE. Zlatým hřebem 
je pak každé jaro Noc vzdělávání.
Svým členům nabízí Otevřeno 
možnost seberealizace, osobního 
i profesního rozvoje, přátelskou 
atmosféru a skvělý tým lidí, kteří 
se vzájemně podporují. Zájemci 
o členství mohou psát na FB nebo 
na email plzen@otevreno.org.
Fb fb.com/otevrenoplzen, 
              fb.com/AMOSKURZ
Instagram:  @otevrenoplzen
www.otevreno.org

RÁDIO WÉČKO
wecko.zcu.cz
Studentské internetové Rádio 
Wéčko funguje pod záštitou 
Sutnarky tedy Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara a vysílá 
od roku 2016. Plynule navazuje 
na tradici provozování nejstaršího 
studentského internetového rádia 
Bomba. Díky grantu získanému od 
ZČU a poskytnutí profesionálních 
prostorů Sutnarky se podařilo 
vytvořit plnohodnotné rádiové 
studio. Wéčko reflektuje se 
studentským nadhledem dění na 
akademické půdě, umožňuje Vám 

realizovat vlastní pořady a zajišťuje, 
aby studenti byli slyšet. Možnost 
začlenit se do realizačního nebo 
moderátorského týmu má každý 
student ZČU bez ohledu na doko-
nalost mluveného projevu nebo 
předchozích zkušeností s médii. 
Naučíme Vás pracovat se studiovou 
technikou, obsluhovat odbavovací 
systém a také si zdokonalíte své 
vyjadřovací schopnosti. Chcete-li 
se dozvědět víc nebo máte zájem 
připojit se do týmu, kontaktujte nás 
na stránkách sociální sítě Facebook 
pod názvem „Radio Wéčko“. 
Rozhodně byste si neměli nechat 
ujít pořady na rádiu jako je Nový 
signál – o elektronické hudbě nebo 
Fatamorgánu – pořad plný pravdy 
a lásky. Pod hlavičkou radia Wéčko 
se konají hudební festivaly a různé 
umělecké akce, ze kterých přináší-
me živé reportáže. Kdy přesně 
se akce konají, se dozvíte na 
sociálních sítích rádia Wéčko. 
Až se bude blížit začátek akade-
mického roku, tak je ten pravý čas 
otevřít online stream na adrese 
www.wecko.zcu.cz, nebo Facebook. 
Pokud jste v Plzni noví a nevíte 
kudy kam, zaposlouchejte se do 
vysílání a určitě se dozvíte o kultur-
ních akcích, které ve vašem okolí 
probíhají. Pak budete znát Plzeň 
a studentský život jako svoje boty!

Studentských organizaci je mnohem více. Jejich úplný přehled najdete ve stejno-
jmenných brožurkách v Kulturce, B-roomu, v IPC nebo ve stojanech v tzv. studentské 
chodbě (mezi FST a CIVem). Výčet organizací je také k dispozici online na 
www.studentskeotazniky.zcu.cz 
nebo na https://www.zcu.cz/cs/Students/stud-org.html
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Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou studentské 
organizace. Jako student budeš denně procházet kolem nástěnek, 
na kterých prezentují svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si o nich přečteš 
i v univerzitních novinách. Na ZČU působí velké množství studentských 
organizací. Některé jsou mezinárodní, některé se svou činností zaměřují 
pouze na ZČU. Všechny jsou tu ale proto, aby studentům pomáhaly.

IAESTE ZČU PLZEŇ 
Adresy            Jungmannova 1, JJ 215
Univerzitní 22, UV 202
www.iaeste.cz

IAESTE = The International Associa-
tion for the Exchange of Students 
for Technical Experience
Ahoj prvačko, ahoj prváku!
Právě držíš v rukou brožurku, která 
je dílem studentské organizace 
IAESTE. IAESTE je (kromě zkratky 
si málokdo pamatuje) mezinárodní 
studentská organizace. Místo 
mezinárodní by se dalo říci také 
světová, protože jsme ve více než 
86 zemích světa.

A co vlastně děláme?
Naší hlavní činností je zajišťování 
odborných placených zahraničních 
stáží, a to převážně pro studenty 
technických oborů. Na své si ale 
u nás mohou přijít i ekonomové či 
grafici.
A proč to děláme? 
Chceme pomoct studentům 
nastartovat jejich kariéru. V dnešní 
době nestačí mít v životopise 
jenom studijní výsledky a je třeba 
mít i nějaké zkušenosti z praxe. 
Zahraniční stáž přes prázdniny 
je tím nejlepším způsobem, jak je 
získat.

Kromě stáží máme spoustu dalších 
projektů. Jeden z nich je právě 
Průvodce prváka, kterým chceme 
usnadnit studentům prvních 
ročníků jejich začátky na univerzitě, 
nebo Veletrh pracovních příležitostí, 
který pořádáme společně se 
Stavovskou unií studentů. Desítky 
firem tam nabízejí práci nejen pro 
absolventy, ale také brigády, praxe 
či témata bakalářských a diplomo-
vých prací pro studenty.
A co jsme my vlastně zač? 
Jsme studenti jako ty. Nechceme 
jen chodit do školy a na párty (ale 
děláme to), a tak se každé pondělí 
scházíme a vymýšlíme akce 
a projekty pro ostatní. Díky IAESTE 
máme spoustu kamarádů nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Zažíváme 
spousty neuvěřitelných věcí, 
získáváme hodně zkušeností.
Zaujali jsme Tě? Chceš se k nám 
přidat a užít si tak studentský život 
naplno? 
Potom nám napiš a sleduj nás 
FB    facebook.com/iaestezcuplzen
IG              iaeste_zcu_pilsen.cz
e-mail            zcu@iaeste.cz

AEGEE
www.aegee.org
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších 
studentských organizací v Evropě 
spojující mladé lidi různých studij-
ních zaměření. Působí ve více než 
200 evropských univerzitních 
městech (i mimo EU). Usiluje o 
mezinárodní spolupráci a komuni-

kaci mezi studenty a překonávat 
stereotypy. Jedním z hlavních cílů 
je ukázat studentům, že studium 
na vysoké škole není pouze 
o přednáškách a zkouškách, ale 
také o bohatém studentském 
životě. S námi máš možnost zapojit 
se do celé řady projektů a akcí, 
získáš tak jedinečnou příležitost 
potkat nové přátele, poznat kulturu 
evropských zemí a účastnit se 
organizování řady projektů.

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na 
akcích organizovaných studenty 
pro studenty. Jako člen AEGEE máš 
možnost zúčastnit se všech akcí, 
které členové AEGEE pořádají. 
Nejznámějším a také nejlepším 
projektem AEGEE jsou tzv. letní 
univerzity. Letní univerzity však 
nejsou o studiu, ale o cestování, 
zábavě, párty, poznávání cizích 
zemí a získání spousty přátel. 

Pokud Tě předchozí řádky zaujaly, 
rádi poskytneme více informací! 
Podívat se můžeš na výše uvedenu 
internetovou stránku a kontaktovat 
nás můžeš   
e-mailem     office@aegee-plzen.cz 
FB    facebook.com/aegee.plzen.cz

AIESEC
www.aiesec.cz
AIESEC je mezinárodní studentská 
organizace přítomna ve více než 
120 zemích světa. Společně s OSN 
spolupracuje na naplnění cílů 
udržitelného rozvoje. AIESEC 

umožňuje studentům vyjet na 
krátkou dobrovolnickou zahraniční 
stáž, která pomáhá právě k naplně-
ní těchto cílů. Kromě dobrovolnic-
kých stáží nabízí organizace i delší 
pracovní stáže a stáže 
ve start-upových firmách. Mimo 
stáží vytváří AIESEC během celého 
roku různé akce – cestovatelské 
večery, různé workshopy a dvakrát 
do roka studentům dává možnost 
stát se členem organizace, což jim 
přináší možnost získat mnoho 
praktických zkušeností, vyzkoušet 
si vedení lidí a zlepšení soft skills. 
Pro studenty prvních ročníků ZČU 
navíc každý rok pořádá seznamova-
cí kurz Prvákoviny. Kontaktuj nás na: 
plzen@aiesec.cz

ELSA PLZEŇ
www.elsa.cz/plzen
Gratulujeme! Dostali jste se na 
právnickou fakultu – ta lehká část 
je za vámi. Špatná zpráva je, že teď 
vás čeká (při troše štěstí) pět 
náročných let. Dobrá zpráva je, 
že mohou být mnohem víc než to! 
ELSA – European Law Student‘s 
Association je největší spolek 
studentů práv v Evropě s pokrytím 
více jak 375 fakult včetně ostatních 
3 v ČR. V Plzni fungujeme už 22 let. 
Ty jsme strávili pořádáním konfe-
rencí, výjezdů do zahraničí 
a snahou dělat život studentů 
zajímavější. A docela nám to i jde! 
(To alespoň vyvozujeme z toho, 
že jsme nebyli zrušeni soudem). 
Víc ti povíme na našem Facebooku 

ELSA Plzeň, stránkách elsa.cz, 
a pokud jsi nebojácný, i osobně.

ESN PILSEN
www.esn.zcu.cz
Představ si, že jedeš studovat do 
zahraničí, vystoupíš z letadla třeba 
v Paříži... a co teď? Jako první 
se musíš se dostat na kolej, nakou-
pit, ale přitom ani nevíš, kde jsi. 
Kam mám jít, čím mám jet? Do 
čeho jsem se to sakra přihlásil....No 
to vypadá na několika denní 
program plný adrenalinu a lehčí 
deprese... nebo ne? Nemusí, od 
toho jsme tu totiž my! Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné 
fakulty. Ubytuje Tě a všechno 
zařizování s Tebou oběhne za jeden 
den. Navíc už máš kamaráda a nejsi 
na vše sám. Přesně v tomhle 
spočívá naše práce v ESN – buddy 
system. Zmiňovaný student je tzv. 
„buddy”, prostě místní VŠ student 
jakéhokoliv ročníku a z jakékoliv 
fakulty, který se ve volném čase 
věnuje a pomáhá zahraničním 
studentům z celého světa. Pokud 
uvažuješ o Erasmus a máš obavy 
co vše tě čeká, je stát se buddíkem 
to pravé ořechové! Kromě toho 
máš možnost zapojit se i do organi-
začního týmu a pro studenty 
pořádat všemožné aktivity během 
semestru. Máš možnost zkusit 
si zorganizovat čas a věnovat 
se aktivitě, která tě baví. Můžeš 
pracovat v několikačlenném týmu, 
nebo do konce být jeho koordiná-
tor. Takové zkušenosti během 
studia jsou jak pro osobní, 

tak kariérní růst nedocenitelné. 
Zvláště pak v dnešní době, kdy 
po vystudování VŠ bez jakékoliv 
praxe, jako bys neexistoval. Jsme 
největší studentská organizace v 
Evropě, působíme na více jak 900 
univerzitách, ve 40 zemích po celé 
Evropě. Pokud Tě něco z toho 
zaujalo, napiš nám na Facebook 
nebo na e-mail
esn@students.zcu.cz 

STAVOVSKÁ UNIE 
STUDENTŮ
www.sus.zcu.cz
Snažíme se zpříjemňovat a zpestřo-
vat plzeňským vysokoškolákům 
i středoškolákům jejich studentský
život. Zaměřujeme se na pořádání 
kulturních akcí a další volnočasové 
aktivity. Největší z nich je 
Plzeňský Majáles, který se tradičně 
koná na konci letního semestru. 
Předtím v dubnu se s námi také 
můžete mimojiné v rámci předma-
jálesových studentských akcí 
pobavit na multižánrovém festivalu 
PrknaNeprkna, na soutěžní přehlíd-
ce studentských kapel Kapeláž. 
Koncem zimy si s námi také
můžete každý rok zaplesat 
na Reprezentačním plese Západo-
české univerzity v Plzni. 
 Abyste po celý akademický rok 
nevyšli z formy, můžete se udržovat 
v naší studentské posilovně nebo 
zajít do jednoho z našich VŠ klubů 
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, 
Bastila). 
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělá-
vání a pracovní uplatnění. 

Každoročně společně s naší 
univerzitou a studentskou organiza-
cí IAESTE pořádáme Veletrh 
pracovních příležitostí a organi-
začně se podílíme na Dnech vědy a 
techniky.
 
Máte problém s kolejí či ubytová-
ním v Plzni? 
Seženeme vám i střechu nad 
hlavou! Vedeme elektronickou 
databázi alternativního ubytování 
na internetové adrese 
www.sus.zcu.cz/ubytovani. Další 
informace naleznete na následují-
cích webech či FB stránkách:
www.veletrh.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.facebook.com/susZCU
www.facebook.com/vppZCU
www.facebook.com/uchoklub

OTEVŘENO PLZEŇ
Otevřeno Plzeň je pobočkou 
celostátní iniciativy Otevřeno, která 
usiluje o změnu v přípravě budou-
cích učitelů na pedagogických 
fakultách. Snaží se o to různými
způsoby jako např. otevíráním 
veřejné diskuze o kvalitě vysoko-
školské přípravy pedagogů,
realizováním neformálních akcí 
na podporu studentského života, 
pořádáním vzdělávacích besed 
aworkshopů v rámci sdílení 
inovativních přístupů ke vzdělávání 
nebo spolupodílením se na fakultní
politice. Otevřeno Plzeň spolupra-
cuje s FPE ZČU během Dne otevře-
ných dveří, organizuje seznamovací 
kurz AMOS pro budoucí studenty 1. 

ročníků s cílem připravit je na 
vysokoškolský život, pravidelně 
pořádá vzdělávací akce pro 
studenty, zaměstnance i veřejnost 
a tradičně také každý rok pořádá 
Vánoce na FPE. Zlatým hřebem 
je pak každé jaro Noc vzdělávání.
Svým členům nabízí Otevřeno 
možnost seberealizace, osobního 
i profesního rozvoje, přátelskou 
atmosféru a skvělý tým lidí, kteří 
se vzájemně podporují. Zájemci 
o členství mohou psát na FB nebo 
na email plzen@otevreno.org.
Fb fb.com/otevrenoplzen, 
              fb.com/AMOSKURZ
Instagram:  @otevrenoplzen
www.otevreno.org

RÁDIO WÉČKO
wecko.zcu.cz
Studentské internetové Rádio 
Wéčko funguje pod záštitou 
Sutnarky tedy Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara a vysílá 
od roku 2016. Plynule navazuje 
na tradici provozování nejstaršího 
studentského internetového rádia 
Bomba. Díky grantu získanému od 
ZČU a poskytnutí profesionálních 
prostorů Sutnarky se podařilo 
vytvořit plnohodnotné rádiové 
studio. Wéčko reflektuje se 
studentským nadhledem dění na 
akademické půdě, umožňuje Vám 

realizovat vlastní pořady a zajišťuje, 
aby studenti byli slyšet. Možnost 
začlenit se do realizačního nebo 
moderátorského týmu má každý 
student ZČU bez ohledu na doko-
nalost mluveného projevu nebo 
předchozích zkušeností s médii. 
Naučíme Vás pracovat se studiovou 
technikou, obsluhovat odbavovací 
systém a také si zdokonalíte své 
vyjadřovací schopnosti. Chcete-li 
se dozvědět víc nebo máte zájem 
připojit se do týmu, kontaktujte nás 
na stránkách sociální sítě Facebook 
pod názvem „Radio Wéčko“. 
Rozhodně byste si neměli nechat 
ujít pořady na rádiu jako je Nový 
signál – o elektronické hudbě nebo 
Fatamorgánu – pořad plný pravdy 
a lásky. Pod hlavičkou radia Wéčko 
se konají hudební festivaly a různé 
umělecké akce, ze kterých přináší-
me živé reportáže. Kdy přesně 
se akce konají, se dozvíte na 
sociálních sítích rádia Wéčko. 
Až se bude blížit začátek akade-
mického roku, tak je ten pravý čas 
otevřít online stream na adrese 
www.wecko.zcu.cz, nebo Facebook. 
Pokud jste v Plzni noví a nevíte 
kudy kam, zaposlouchejte se do 
vysílání a určitě se dozvíte o kultur-
ních akcích, které ve vašem okolí 
probíhají. Pak budete znát Plzeň 
a studentský život jako svoje boty!

Studentských organizaci je mnohem více. Jejich úplný přehled najdete ve stejno-
jmenných brožurkách v Kulturce, B-roomu, v IPC nebo ve stojanech v tzv. studentské 
chodbě (mezi FST a CIVem). Výčet organizací je také k dispozici online na 
www.studentskeotazniky.zcu.cz 
nebo na https://www.zcu.cz/cs/Students/stud-org.html
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Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou studentské 
organizace. Jako student budeš denně procházet kolem nástěnek, 
na kterých prezentují svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si o nich přečteš 
i v univerzitních novinách. Na ZČU působí velké množství studentských 
organizací. Některé jsou mezinárodní, některé se svou činností zaměřují 
pouze na ZČU. Všechny jsou tu ale proto, aby studentům pomáhaly.

IAESTE ZČU PLZEŇ 
Adresy            Jungmannova 1, JJ 215
Univerzitní 22, UV 202
www.iaeste.cz

IAESTE = The International Associa-
tion for the Exchange of Students 
for Technical Experience
Ahoj prvačko, ahoj prváku!
Právě držíš v rukou brožurku, která 
je dílem studentské organizace 
IAESTE. IAESTE je (kromě zkratky 
si málokdo pamatuje) mezinárodní 
studentská organizace. Místo 
mezinárodní by se dalo říci také 
světová, protože jsme ve více než 
86 zemích světa.

A co vlastně děláme?
Naší hlavní činností je zajišťování 
odborných placených zahraničních 
stáží, a to převážně pro studenty 
technických oborů. Na své si ale 
u nás mohou přijít i ekonomové či 
grafici.
A proč to děláme? 
Chceme pomoct studentům 
nastartovat jejich kariéru. V dnešní 
době nestačí mít v životopise 
jenom studijní výsledky a je třeba 
mít i nějaké zkušenosti z praxe. 
Zahraniční stáž přes prázdniny 
je tím nejlepším způsobem, jak je 
získat.

Kromě stáží máme spoustu dalších 
projektů. Jeden z nich je právě 
Průvodce prváka, kterým chceme 
usnadnit studentům prvních 
ročníků jejich začátky na univerzitě, 
nebo Veletrh pracovních příležitostí, 
který pořádáme společně se 
Stavovskou unií studentů. Desítky 
firem tam nabízejí práci nejen pro 
absolventy, ale také brigády, praxe 
či témata bakalářských a diplomo-
vých prací pro studenty.
A co jsme my vlastně zač? 
Jsme studenti jako ty. Nechceme 
jen chodit do školy a na párty (ale 
děláme to), a tak se každé pondělí 
scházíme a vymýšlíme akce 
a projekty pro ostatní. Díky IAESTE 
máme spoustu kamarádů nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Zažíváme 
spousty neuvěřitelných věcí, 
získáváme hodně zkušeností.
Zaujali jsme Tě? Chceš se k nám 
přidat a užít si tak studentský život 
naplno? 
Potom nám napiš a sleduj nás 
FB    facebook.com/iaestezcuplzen
IG              iaeste_zcu_pilsen.cz
e-mail            zcu@iaeste.cz

AEGEE
www.aegee.org
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších 
studentských organizací v Evropě 
spojující mladé lidi různých studij-
ních zaměření. Působí ve více než 
200 evropských univerzitních 
městech (i mimo EU). Usiluje o 
mezinárodní spolupráci a komuni-

kaci mezi studenty a překonávat 
stereotypy. Jedním z hlavních cílů 
je ukázat studentům, že studium 
na vysoké škole není pouze 
o přednáškách a zkouškách, ale 
také o bohatém studentském 
životě. S námi máš možnost zapojit 
se do celé řady projektů a akcí, 
získáš tak jedinečnou příležitost 
potkat nové přátele, poznat kulturu 
evropských zemí a účastnit se 
organizování řady projektů.

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na 
akcích organizovaných studenty 
pro studenty. Jako člen AEGEE máš 
možnost zúčastnit se všech akcí, 
které členové AEGEE pořádají. 
Nejznámějším a také nejlepším 
projektem AEGEE jsou tzv. letní 
univerzity. Letní univerzity však 
nejsou o studiu, ale o cestování, 
zábavě, párty, poznávání cizích 
zemí a získání spousty přátel. 

Pokud Tě předchozí řádky zaujaly, 
rádi poskytneme více informací! 
Podívat se můžeš na výše uvedenu 
internetovou stránku a kontaktovat 
nás můžeš   
e-mailem     office@aegee-plzen.cz 
FB    facebook.com/aegee.plzen.cz

AIESEC
www.aiesec.cz
AIESEC je mezinárodní studentská 
organizace přítomna ve více než 
120 zemích světa. Společně s OSN 
spolupracuje na naplnění cílů 
udržitelného rozvoje. AIESEC 

umožňuje studentům vyjet na 
krátkou dobrovolnickou zahraniční 
stáž, která pomáhá právě k naplně-
ní těchto cílů. Kromě dobrovolnic-
kých stáží nabízí organizace i delší 
pracovní stáže a stáže 
ve start-upových firmách. Mimo 
stáží vytváří AIESEC během celého 
roku různé akce – cestovatelské 
večery, různé workshopy a dvakrát 
do roka studentům dává možnost 
stát se členem organizace, což jim 
přináší možnost získat mnoho 
praktických zkušeností, vyzkoušet 
si vedení lidí a zlepšení soft skills. 
Pro studenty prvních ročníků ZČU 
navíc každý rok pořádá seznamova-
cí kurz Prvákoviny. Kontaktuj nás na: 
plzen@aiesec.cz

ELSA PLZEŇ
www.elsa.cz/plzen
Gratulujeme! Dostali jste se na 
právnickou fakultu – ta lehká část 
je za vámi. Špatná zpráva je, že teď 
vás čeká (při troše štěstí) pět 
náročných let. Dobrá zpráva je, 
že mohou být mnohem víc než to! 
ELSA – European Law Student‘s 
Association je největší spolek 
studentů práv v Evropě s pokrytím 
více jak 375 fakult včetně ostatních 
3 v ČR. V Plzni fungujeme už 22 let. 
Ty jsme strávili pořádáním konfe-
rencí, výjezdů do zahraničí 
a snahou dělat život studentů 
zajímavější. A docela nám to i jde! 
(To alespoň vyvozujeme z toho, 
že jsme nebyli zrušeni soudem). 
Víc ti povíme na našem Facebooku 

ELSA Plzeň, stránkách elsa.cz, 
a pokud jsi nebojácný, i osobně.

ESN PILSEN
www.esn.zcu.cz
Představ si, že jedeš studovat do 
zahraničí, vystoupíš z letadla třeba 
v Paříži... a co teď? Jako první 
se musíš se dostat na kolej, nakou-
pit, ale přitom ani nevíš, kde jsi. 
Kam mám jít, čím mám jet? Do 
čeho jsem se to sakra přihlásil....No 
to vypadá na několika denní 
program plný adrenalinu a lehčí 
deprese... nebo ne? Nemusí, od 
toho jsme tu totiž my! Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné 
fakulty. Ubytuje Tě a všechno 
zařizování s Tebou oběhne za jeden 
den. Navíc už máš kamaráda a nejsi 
na vše sám. Přesně v tomhle 
spočívá naše práce v ESN – buddy 
system. Zmiňovaný student je tzv. 
„buddy”, prostě místní VŠ student 
jakéhokoliv ročníku a z jakékoliv 
fakulty, který se ve volném čase 
věnuje a pomáhá zahraničním 
studentům z celého světa. Pokud 
uvažuješ o Erasmus a máš obavy 
co vše tě čeká, je stát se buddíkem 
to pravé ořechové! Kromě toho 
máš možnost zapojit se i do organi-
začního týmu a pro studenty 
pořádat všemožné aktivity během 
semestru. Máš možnost zkusit 
si zorganizovat čas a věnovat 
se aktivitě, která tě baví. Můžeš 
pracovat v několikačlenném týmu, 
nebo do konce být jeho koordiná-
tor. Takové zkušenosti během 
studia jsou jak pro osobní, 

tak kariérní růst nedocenitelné. 
Zvláště pak v dnešní době, kdy 
po vystudování VŠ bez jakékoliv 
praxe, jako bys neexistoval. Jsme 
největší studentská organizace v 
Evropě, působíme na více jak 900 
univerzitách, ve 40 zemích po celé 
Evropě. Pokud Tě něco z toho 
zaujalo, napiš nám na Facebook 
nebo na e-mail
esn@students.zcu.cz 

STAVOVSKÁ UNIE 
STUDENTŮ
www.sus.zcu.cz
Snažíme se zpříjemňovat a zpestřo-
vat plzeňským vysokoškolákům 
i středoškolákům jejich studentský
život. Zaměřujeme se na pořádání 
kulturních akcí a další volnočasové 
aktivity. Největší z nich je 
Plzeňský Majáles, který se tradičně 
koná na konci letního semestru. 
Předtím v dubnu se s námi také 
můžete mimojiné v rámci předma-
jálesových studentských akcí 
pobavit na multižánrovém festivalu 
PrknaNeprkna, na soutěžní přehlíd-
ce studentských kapel Kapeláž. 
Koncem zimy si s námi také
můžete každý rok zaplesat 
na Reprezentačním plese Západo-
české univerzity v Plzni. 
 Abyste po celý akademický rok 
nevyšli z formy, můžete se udržovat 
v naší studentské posilovně nebo 
zajít do jednoho z našich VŠ klubů 
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, 
Bastila). 
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělá-
vání a pracovní uplatnění. 

Každoročně společně s naší 
univerzitou a studentskou organiza-
cí IAESTE pořádáme Veletrh 
pracovních příležitostí a organi-
začně se podílíme na Dnech vědy a 
techniky.
 
Máte problém s kolejí či ubytová-
ním v Plzni? 
Seženeme vám i střechu nad 
hlavou! Vedeme elektronickou 
databázi alternativního ubytování 
na internetové adrese 
www.sus.zcu.cz/ubytovani. Další 
informace naleznete na následují-
cích webech či FB stránkách:
www.veletrh.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.facebook.com/susZCU
www.facebook.com/vppZCU
www.facebook.com/uchoklub

OTEVŘENO PLZEŇ
Otevřeno Plzeň je pobočkou 
celostátní iniciativy Otevřeno, která 
usiluje o změnu v přípravě budou-
cích učitelů na pedagogických 
fakultách. Snaží se o to různými
způsoby jako např. otevíráním 
veřejné diskuze o kvalitě vysoko-
školské přípravy pedagogů,
realizováním neformálních akcí 
na podporu studentského života, 
pořádáním vzdělávacích besed 
aworkshopů v rámci sdílení 
inovativních přístupů ke vzdělávání 
nebo spolupodílením se na fakultní
politice. Otevřeno Plzeň spolupra-
cuje s FPE ZČU během Dne otevře-
ných dveří, organizuje seznamovací 
kurz AMOS pro budoucí studenty 1. 

ročníků s cílem připravit je na 
vysokoškolský život, pravidelně 
pořádá vzdělávací akce pro 
studenty, zaměstnance i veřejnost 
a tradičně také každý rok pořádá 
Vánoce na FPE. Zlatým hřebem 
je pak každé jaro Noc vzdělávání.
Svým členům nabízí Otevřeno 
možnost seberealizace, osobního 
i profesního rozvoje, přátelskou 
atmosféru a skvělý tým lidí, kteří 
se vzájemně podporují. Zájemci 
o členství mohou psát na FB nebo 
na email plzen@otevreno.org.
Fb fb.com/otevrenoplzen, 
              fb.com/AMOSKURZ
Instagram:  @otevrenoplzen
www.otevreno.org

RÁDIO WÉČKO
wecko.zcu.cz
Studentské internetové Rádio 
Wéčko funguje pod záštitou 
Sutnarky tedy Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara a vysílá 
od roku 2016. Plynule navazuje 
na tradici provozování nejstaršího 
studentského internetového rádia 
Bomba. Díky grantu získanému od 
ZČU a poskytnutí profesionálních 
prostorů Sutnarky se podařilo 
vytvořit plnohodnotné rádiové 
studio. Wéčko reflektuje se 
studentským nadhledem dění na 
akademické půdě, umožňuje Vám 

realizovat vlastní pořady a zajišťuje, 
aby studenti byli slyšet. Možnost 
začlenit se do realizačního nebo 
moderátorského týmu má každý 
student ZČU bez ohledu na doko-
nalost mluveného projevu nebo 
předchozích zkušeností s médii. 
Naučíme Vás pracovat se studiovou 
technikou, obsluhovat odbavovací 
systém a také si zdokonalíte své 
vyjadřovací schopnosti. Chcete-li 
se dozvědět víc nebo máte zájem 
připojit se do týmu, kontaktujte nás 
na stránkách sociální sítě Facebook 
pod názvem „Radio Wéčko“. 
Rozhodně byste si neměli nechat 
ujít pořady na rádiu jako je Nový 
signál – o elektronické hudbě nebo 
Fatamorgánu – pořad plný pravdy 
a lásky. Pod hlavičkou radia Wéčko 
se konají hudební festivaly a různé 
umělecké akce, ze kterých přináší-
me živé reportáže. Kdy přesně 
se akce konají, se dozvíte na 
sociálních sítích rádia Wéčko. 
Až se bude blížit začátek akade-
mického roku, tak je ten pravý čas 
otevřít online stream na adrese 
www.wecko.zcu.cz, nebo Facebook. 
Pokud jste v Plzni noví a nevíte 
kudy kam, zaposlouchejte se do 
vysílání a určitě se dozvíte o kultur-
ních akcích, které ve vašem okolí 
probíhají. Pak budete znát Plzeň 
a studentský život jako svoje boty!

Studentských organizaci je mnohem více. Jejich úplný přehled najdete ve stejno-
jmenných brožurkách v Kulturce, B-roomu, v IPC nebo ve stojanech v tzv. studentské 
chodbě (mezi FST a CIVem). Výčet organizací je také k dispozici online na 
www.studentskeotazniky.zcu.cz 
nebo na https://www.zcu.cz/cs/Students/stud-org.html
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Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou studentské 
organizace. Jako student budeš denně procházet kolem nástěnek, 
na kterých prezentují svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si o nich přečteš 
i v univerzitních novinách. Na ZČU působí velké množství studentských 
organizací. Některé jsou mezinárodní, některé se svou činností zaměřují 
pouze na ZČU. Všechny jsou tu ale proto, aby studentům pomáhaly.

IAESTE ZČU PLZEŇ 
Adresy            Jungmannova 1, JJ 215
Univerzitní 22, UV 202
www.iaeste.cz

IAESTE = The International Associa-
tion for the Exchange of Students 
for Technical Experience
Ahoj prvačko, ahoj prváku!
Právě držíš v rukou brožurku, která 
je dílem studentské organizace 
IAESTE. IAESTE je (kromě zkratky 
si málokdo pamatuje) mezinárodní 
studentská organizace. Místo 
mezinárodní by se dalo říci také 
světová, protože jsme ve více než 
86 zemích světa.

A co vlastně děláme?
Naší hlavní činností je zajišťování 
odborných placených zahraničních 
stáží, a to převážně pro studenty 
technických oborů. Na své si ale 
u nás mohou přijít i ekonomové či 
grafici.
A proč to děláme? 
Chceme pomoct studentům 
nastartovat jejich kariéru. V dnešní 
době nestačí mít v životopise 
jenom studijní výsledky a je třeba 
mít i nějaké zkušenosti z praxe. 
Zahraniční stáž přes prázdniny 
je tím nejlepším způsobem, jak je 
získat.

Kromě stáží máme spoustu dalších 
projektů. Jeden z nich je právě 
Průvodce prváka, kterým chceme 
usnadnit studentům prvních 
ročníků jejich začátky na univerzitě, 
nebo Veletrh pracovních příležitostí, 
který pořádáme společně se 
Stavovskou unií studentů. Desítky 
firem tam nabízejí práci nejen pro 
absolventy, ale také brigády, praxe 
či témata bakalářských a diplomo-
vých prací pro studenty.
A co jsme my vlastně zač? 
Jsme studenti jako ty. Nechceme 
jen chodit do školy a na párty (ale 
děláme to), a tak se každé pondělí 
scházíme a vymýšlíme akce 
a projekty pro ostatní. Díky IAESTE 
máme spoustu kamarádů nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Zažíváme 
spousty neuvěřitelných věcí, 
získáváme hodně zkušeností.
Zaujali jsme Tě? Chceš se k nám 
přidat a užít si tak studentský život 
naplno? 
Potom nám napiš a sleduj nás 
FB    facebook.com/iaestezcuplzen
IG              iaeste_zcu_pilsen.cz
e-mail            zcu@iaeste.cz

AEGEE
www.aegee.org
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších 
studentských organizací v Evropě 
spojující mladé lidi různých studij-
ních zaměření. Působí ve více než 
200 evropských univerzitních 
městech (i mimo EU). Usiluje o 
mezinárodní spolupráci a komuni-

kaci mezi studenty a překonávat 
stereotypy. Jedním z hlavních cílů 
je ukázat studentům, že studium 
na vysoké škole není pouze 
o přednáškách a zkouškách, ale 
také o bohatém studentském 
životě. S námi máš možnost zapojit 
se do celé řady projektů a akcí, 
získáš tak jedinečnou příležitost 
potkat nové přátele, poznat kulturu 
evropských zemí a účastnit se 
organizování řady projektů.

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na 
akcích organizovaných studenty 
pro studenty. Jako člen AEGEE máš 
možnost zúčastnit se všech akcí, 
které členové AEGEE pořádají. 
Nejznámějším a také nejlepším 
projektem AEGEE jsou tzv. letní 
univerzity. Letní univerzity však 
nejsou o studiu, ale o cestování, 
zábavě, párty, poznávání cizích 
zemí a získání spousty přátel. 

Pokud Tě předchozí řádky zaujaly, 
rádi poskytneme více informací! 
Podívat se můžeš na výše uvedenu 
internetovou stránku a kontaktovat 
nás můžeš   
e-mailem     office@aegee-plzen.cz 
FB    facebook.com/aegee.plzen.cz

AIESEC
www.aiesec.cz
AIESEC je mezinárodní studentská 
organizace přítomna ve více než 
120 zemích světa. Společně s OSN 
spolupracuje na naplnění cílů 
udržitelného rozvoje. AIESEC 

umožňuje studentům vyjet na 
krátkou dobrovolnickou zahraniční 
stáž, která pomáhá právě k naplně-
ní těchto cílů. Kromě dobrovolnic-
kých stáží nabízí organizace i delší 
pracovní stáže a stáže 
ve start-upových firmách. Mimo 
stáží vytváří AIESEC během celého 
roku různé akce – cestovatelské 
večery, různé workshopy a dvakrát 
do roka studentům dává možnost 
stát se členem organizace, což jim 
přináší možnost získat mnoho 
praktických zkušeností, vyzkoušet 
si vedení lidí a zlepšení soft skills. 
Pro studenty prvních ročníků ZČU 
navíc každý rok pořádá seznamova-
cí kurz Prvákoviny. Kontaktuj nás na: 
plzen@aiesec.cz

ELSA PLZEŇ
www.elsa.cz/plzen
Gratulujeme! Dostali jste se na 
právnickou fakultu – ta lehká část 
je za vámi. Špatná zpráva je, že teď 
vás čeká (při troše štěstí) pět 
náročných let. Dobrá zpráva je, 
že mohou být mnohem víc než to! 
ELSA – European Law Student‘s 
Association je největší spolek 
studentů práv v Evropě s pokrytím 
více jak 375 fakult včetně ostatních 
3 v ČR. V Plzni fungujeme už 22 let. 
Ty jsme strávili pořádáním konfe-
rencí, výjezdů do zahraničí 
a snahou dělat život studentů 
zajímavější. A docela nám to i jde! 
(To alespoň vyvozujeme z toho, 
že jsme nebyli zrušeni soudem). 
Víc ti povíme na našem Facebooku 

ELSA Plzeň, stránkách elsa.cz, 
a pokud jsi nebojácný, i osobně.

ESN PILSEN
www.esn.zcu.cz
Představ si, že jedeš studovat do 
zahraničí, vystoupíš z letadla třeba 
v Paříži... a co teď? Jako první 
se musíš se dostat na kolej, nakou-
pit, ale přitom ani nevíš, kde jsi. 
Kam mám jít, čím mám jet? Do 
čeho jsem se to sakra přihlásil....No 
to vypadá na několika denní 
program plný adrenalinu a lehčí 
deprese... nebo ne? Nemusí, od 
toho jsme tu totiž my! Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné 
fakulty. Ubytuje Tě a všechno 
zařizování s Tebou oběhne za jeden 
den. Navíc už máš kamaráda a nejsi 
na vše sám. Přesně v tomhle 
spočívá naše práce v ESN – buddy 
system. Zmiňovaný student je tzv. 
„buddy”, prostě místní VŠ student 
jakéhokoliv ročníku a z jakékoliv 
fakulty, který se ve volném čase 
věnuje a pomáhá zahraničním 
studentům z celého světa. Pokud 
uvažuješ o Erasmus a máš obavy 
co vše tě čeká, je stát se buddíkem 
to pravé ořechové! Kromě toho 
máš možnost zapojit se i do organi-
začního týmu a pro studenty 
pořádat všemožné aktivity během 
semestru. Máš možnost zkusit 
si zorganizovat čas a věnovat 
se aktivitě, která tě baví. Můžeš 
pracovat v několikačlenném týmu, 
nebo do konce být jeho koordiná-
tor. Takové zkušenosti během 
studia jsou jak pro osobní, 

tak kariérní růst nedocenitelné. 
Zvláště pak v dnešní době, kdy 
po vystudování VŠ bez jakékoliv 
praxe, jako bys neexistoval. Jsme 
největší studentská organizace v 
Evropě, působíme na více jak 900 
univerzitách, ve 40 zemích po celé 
Evropě. Pokud Tě něco z toho 
zaujalo, napiš nám na Facebook 
nebo na e-mail
esn@students.zcu.cz 

STAVOVSKÁ UNIE 
STUDENTŮ
www.sus.zcu.cz
Snažíme se zpříjemňovat a zpestřo-
vat plzeňským vysokoškolákům 
i středoškolákům jejich studentský
život. Zaměřujeme se na pořádání 
kulturních akcí a další volnočasové 
aktivity. Největší z nich je 
Plzeňský Majáles, který se tradičně 
koná na konci letního semestru. 
Předtím v dubnu se s námi také 
můžete mimojiné v rámci předma-
jálesových studentských akcí 
pobavit na multižánrovém festivalu 
PrknaNeprkna, na soutěžní přehlíd-
ce studentských kapel Kapeláž. 
Koncem zimy si s námi také
můžete každý rok zaplesat 
na Reprezentačním plese Západo-
české univerzity v Plzni. 
 Abyste po celý akademický rok 
nevyšli z formy, můžete se udržovat 
v naší studentské posilovně nebo 
zajít do jednoho z našich VŠ klubů 
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, 
Bastila). 
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělá-
vání a pracovní uplatnění. 

Každoročně společně s naší 
univerzitou a studentskou organiza-
cí IAESTE pořádáme Veletrh 
pracovních příležitostí a organi-
začně se podílíme na Dnech vědy a 
techniky.
 
Máte problém s kolejí či ubytová-
ním v Plzni? 
Seženeme vám i střechu nad 
hlavou! Vedeme elektronickou 
databázi alternativního ubytování 
na internetové adrese 
www.sus.zcu.cz/ubytovani. Další 
informace naleznete na následují-
cích webech či FB stránkách:
www.veletrh.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.facebook.com/susZCU
www.facebook.com/vppZCU
www.facebook.com/uchoklub

OTEVŘENO PLZEŇ
Otevřeno Plzeň je pobočkou 
celostátní iniciativy Otevřeno, která 
usiluje o změnu v přípravě budou-
cích učitelů na pedagogických 
fakultách. Snaží se o to různými
způsoby jako např. otevíráním 
veřejné diskuze o kvalitě vysoko-
školské přípravy pedagogů,
realizováním neformálních akcí 
na podporu studentského života, 
pořádáním vzdělávacích besed 
aworkshopů v rámci sdílení 
inovativních přístupů ke vzdělávání 
nebo spolupodílením se na fakultní
politice. Otevřeno Plzeň spolupra-
cuje s FPE ZČU během Dne otevře-
ných dveří, organizuje seznamovací 
kurz AMOS pro budoucí studenty 1. 

ročníků s cílem připravit je na 
vysokoškolský život, pravidelně 
pořádá vzdělávací akce pro 
studenty, zaměstnance i veřejnost 
a tradičně také každý rok pořádá 
Vánoce na FPE. Zlatým hřebem 
je pak každé jaro Noc vzdělávání.
Svým členům nabízí Otevřeno 
možnost seberealizace, osobního 
i profesního rozvoje, přátelskou 
atmosféru a skvělý tým lidí, kteří 
se vzájemně podporují. Zájemci 
o členství mohou psát na FB nebo 
na email plzen@otevreno.org.
Fb fb.com/otevrenoplzen, 
              fb.com/AMOSKURZ
Instagram:  @otevrenoplzen
www.otevreno.org

RÁDIO WÉČKO
wecko.zcu.cz
Studentské internetové Rádio 
Wéčko funguje pod záštitou 
Sutnarky tedy Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara a vysílá 
od roku 2016. Plynule navazuje 
na tradici provozování nejstaršího 
studentského internetového rádia 
Bomba. Díky grantu získanému od 
ZČU a poskytnutí profesionálních 
prostorů Sutnarky se podařilo 
vytvořit plnohodnotné rádiové 
studio. Wéčko reflektuje se 
studentským nadhledem dění na 
akademické půdě, umožňuje Vám 

realizovat vlastní pořady a zajišťuje, 
aby studenti byli slyšet. Možnost 
začlenit se do realizačního nebo 
moderátorského týmu má každý 
student ZČU bez ohledu na doko-
nalost mluveného projevu nebo 
předchozích zkušeností s médii. 
Naučíme Vás pracovat se studiovou 
technikou, obsluhovat odbavovací 
systém a také si zdokonalíte své 
vyjadřovací schopnosti. Chcete-li 
se dozvědět víc nebo máte zájem 
připojit se do týmu, kontaktujte nás 
na stránkách sociální sítě Facebook 
pod názvem „Radio Wéčko“. 
Rozhodně byste si neměli nechat 
ujít pořady na rádiu jako je Nový 
signál – o elektronické hudbě nebo 
Fatamorgánu – pořad plný pravdy 
a lásky. Pod hlavičkou radia Wéčko 
se konají hudební festivaly a různé 
umělecké akce, ze kterých přináší-
me živé reportáže. Kdy přesně 
se akce konají, se dozvíte na 
sociálních sítích rádia Wéčko. 
Až se bude blížit začátek akade-
mického roku, tak je ten pravý čas 
otevřít online stream na adrese 
www.wecko.zcu.cz, nebo Facebook. 
Pokud jste v Plzni noví a nevíte 
kudy kam, zaposlouchejte se do 
vysílání a určitě se dozvíte o kultur-
ních akcích, které ve vašem okolí 
probíhají. Pak budete znát Plzeň 
a studentský život jako svoje boty!

Studentských organizaci je mnohem více. Jejich úplný přehled najdete ve stejno-
jmenných brožurkách v Kulturce, B-roomu, v IPC nebo ve stojanech v tzv. studentské 
chodbě (mezi FST a CIVem). Výčet organizací je také k dispozici online na 
www.studentskeotazniky.zcu.cz 
nebo na https://www.zcu.cz/cs/Students/stud-org.html
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Nedílnou součástí studentského života na ZČU jsou studentské 
organizace. Jako student budeš denně procházet kolem nástěnek, 
na kterých prezentují svoji činnost. V menzách narazíš na letáčky, které 
upozorňují na jimi pořádané akce a čas od času si o nich přečteš 
i v univerzitních novinách. Na ZČU působí velké množství studentských 
organizací. Některé jsou mezinárodní, některé se svou činností zaměřují 
pouze na ZČU. Všechny jsou tu ale proto, aby studentům pomáhaly.

IAESTE ZČU PLZEŇ 
Adresy            Jungmannova 1, JJ 215
Univerzitní 22, UV 202
www.iaeste.cz

IAESTE = The International Associa-
tion for the Exchange of Students 
for Technical Experience
Ahoj prvačko, ahoj prváku!
Právě držíš v rukou brožurku, která 
je dílem studentské organizace 
IAESTE. IAESTE je (kromě zkratky 
si málokdo pamatuje) mezinárodní 
studentská organizace. Místo 
mezinárodní by se dalo říci také 
světová, protože jsme ve více než 
86 zemích světa.

A co vlastně děláme?
Naší hlavní činností je zajišťování 
odborných placených zahraničních 
stáží, a to převážně pro studenty 
technických oborů. Na své si ale 
u nás mohou přijít i ekonomové či 
grafici.
A proč to děláme? 
Chceme pomoct studentům 
nastartovat jejich kariéru. V dnešní 
době nestačí mít v životopise 
jenom studijní výsledky a je třeba 
mít i nějaké zkušenosti z praxe. 
Zahraniční stáž přes prázdniny 
je tím nejlepším způsobem, jak je 
získat.

Kromě stáží máme spoustu dalších 
projektů. Jeden z nich je právě 
Průvodce prváka, kterým chceme 
usnadnit studentům prvních 
ročníků jejich začátky na univerzitě, 
nebo Veletrh pracovních příležitostí, 
který pořádáme společně se 
Stavovskou unií studentů. Desítky 
firem tam nabízejí práci nejen pro 
absolventy, ale také brigády, praxe 
či témata bakalářských a diplomo-
vých prací pro studenty.
A co jsme my vlastně zač? 
Jsme studenti jako ty. Nechceme 
jen chodit do školy a na párty (ale 
děláme to), a tak se každé pondělí 
scházíme a vymýšlíme akce 
a projekty pro ostatní. Díky IAESTE 
máme spoustu kamarádů nejen 
v Česku, ale i v zahraničí. Zažíváme 
spousty neuvěřitelných věcí, 
získáváme hodně zkušeností.
Zaujali jsme Tě? Chceš se k nám 
přidat a užít si tak studentský život 
naplno? 
Potom nám napiš a sleduj nás 
FB    facebook.com/iaestezcuplzen
IG              iaeste_zcu_pilsen.cz
e-mail            zcu@iaeste.cz

AEGEE
www.aegee.org
Kdo jsme?
AEGEE je jedna z největších 
studentských organizací v Evropě 
spojující mladé lidi různých studij-
ních zaměření. Působí ve více než 
200 evropských univerzitních 
městech (i mimo EU). Usiluje o 
mezinárodní spolupráci a komuni-

kaci mezi studenty a překonávat 
stereotypy. Jedním z hlavních cílů 
je ukázat studentům, že studium 
na vysoké škole není pouze 
o přednáškách a zkouškách, ale 
také o bohatém studentském 
životě. S námi máš možnost zapojit 
se do celé řady projektů a akcí, 
získáš tak jedinečnou příležitost 
potkat nové přátele, poznat kulturu 
evropských zemí a účastnit se 
organizování řady projektů.

Co ti nabízíme?
AEGEE-Plzeň Ti nabízí účast na 
akcích organizovaných studenty 
pro studenty. Jako člen AEGEE máš 
možnost zúčastnit se všech akcí, 
které členové AEGEE pořádají. 
Nejznámějším a také nejlepším 
projektem AEGEE jsou tzv. letní 
univerzity. Letní univerzity však 
nejsou o studiu, ale o cestování, 
zábavě, párty, poznávání cizích 
zemí a získání spousty přátel. 

Pokud Tě předchozí řádky zaujaly, 
rádi poskytneme více informací! 
Podívat se můžeš na výše uvedenu 
internetovou stránku a kontaktovat 
nás můžeš   
e-mailem     office@aegee-plzen.cz 
FB    facebook.com/aegee.plzen.cz

AIESEC
www.aiesec.cz
AIESEC je mezinárodní studentská 
organizace přítomna ve více než 
120 zemích světa. Společně s OSN 
spolupracuje na naplnění cílů 
udržitelného rozvoje. AIESEC 

umožňuje studentům vyjet na 
krátkou dobrovolnickou zahraniční 
stáž, která pomáhá právě k naplně-
ní těchto cílů. Kromě dobrovolnic-
kých stáží nabízí organizace i delší 
pracovní stáže a stáže 
ve start-upových firmách. Mimo 
stáží vytváří AIESEC během celého 
roku různé akce – cestovatelské 
večery, různé workshopy a dvakrát 
do roka studentům dává možnost 
stát se členem organizace, což jim 
přináší možnost získat mnoho 
praktických zkušeností, vyzkoušet 
si vedení lidí a zlepšení soft skills. 
Pro studenty prvních ročníků ZČU 
navíc každý rok pořádá seznamova-
cí kurz Prvákoviny. Kontaktuj nás na: 
plzen@aiesec.cz

ELSA PLZEŇ
www.elsa.cz/plzen
Gratulujeme! Dostali jste se na 
právnickou fakultu – ta lehká část 
je za vámi. Špatná zpráva je, že teď 
vás čeká (při troše štěstí) pět 
náročných let. Dobrá zpráva je, 
že mohou být mnohem víc než to! 
ELSA – European Law Student‘s 
Association je největší spolek 
studentů práv v Evropě s pokrytím 
více jak 375 fakult včetně ostatních 
3 v ČR. V Plzni fungujeme už 22 let. 
Ty jsme strávili pořádáním konfe-
rencí, výjezdů do zahraničí 
a snahou dělat život studentů 
zajímavější. A docela nám to i jde! 
(To alespoň vyvozujeme z toho, 
že jsme nebyli zrušeni soudem). 
Víc ti povíme na našem Facebooku 

ELSA Plzeň, stránkách elsa.cz, 
a pokud jsi nebojácný, i osobně.

ESN PILSEN
www.esn.zcu.cz
Představ si, že jedeš studovat do 
zahraničí, vystoupíš z letadla třeba 
v Paříži... a co teď? Jako první 
se musíš se dostat na kolej, nakou-
pit, ale přitom ani nevíš, kde jsi. 
Kam mám jít, čím mám jet? Do 
čeho jsem se to sakra přihlásil....No 
to vypadá na několika denní 
program plný adrenalinu a lehčí 
deprese... nebo ne? Nemusí, od 
toho jsme tu totiž my! Na letišti Tě 
vyzvedne místní student ze stejné 
fakulty. Ubytuje Tě a všechno 
zařizování s Tebou oběhne za jeden 
den. Navíc už máš kamaráda a nejsi 
na vše sám. Přesně v tomhle 
spočívá naše práce v ESN – buddy 
system. Zmiňovaný student je tzv. 
„buddy”, prostě místní VŠ student 
jakéhokoliv ročníku a z jakékoliv 
fakulty, který se ve volném čase 
věnuje a pomáhá zahraničním 
studentům z celého světa. Pokud 
uvažuješ o Erasmus a máš obavy 
co vše tě čeká, je stát se buddíkem 
to pravé ořechové! Kromě toho 
máš možnost zapojit se i do organi-
začního týmu a pro studenty 
pořádat všemožné aktivity během 
semestru. Máš možnost zkusit 
si zorganizovat čas a věnovat 
se aktivitě, která tě baví. Můžeš 
pracovat v několikačlenném týmu, 
nebo do konce být jeho koordiná-
tor. Takové zkušenosti během 
studia jsou jak pro osobní, 

tak kariérní růst nedocenitelné. 
Zvláště pak v dnešní době, kdy 
po vystudování VŠ bez jakékoliv 
praxe, jako bys neexistoval. Jsme 
největší studentská organizace v 
Evropě, působíme na více jak 900 
univerzitách, ve 40 zemích po celé 
Evropě. Pokud Tě něco z toho 
zaujalo, napiš nám na Facebook 
nebo na e-mail
esn@students.zcu.cz 

STAVOVSKÁ UNIE 
STUDENTŮ
www.sus.zcu.cz
Snažíme se zpříjemňovat a zpestřo-
vat plzeňským vysokoškolákům 
i středoškolákům jejich studentský
život. Zaměřujeme se na pořádání 
kulturních akcí a další volnočasové 
aktivity. Největší z nich je 
Plzeňský Majáles, který se tradičně 
koná na konci letního semestru. 
Předtím v dubnu se s námi také 
můžete mimojiné v rámci předma-
jálesových studentských akcí 
pobavit na multižánrovém festivalu 
PrknaNeprkna, na soutěžní přehlíd-
ce studentských kapel Kapeláž. 
Koncem zimy si s námi také
můžete každý rok zaplesat 
na Reprezentačním plese Západo-
české univerzity v Plzni. 
 Abyste po celý akademický rok 
nevyšli z formy, můžete se udržovat 
v naší studentské posilovně nebo 
zajít do jednoho z našich VŠ klubů 
(Pivoňka, Ucho, Ostrov Naporo, 
Bastila). 
Nezapomínáme ani na Vaše vzdělá-
vání a pracovní uplatnění. 

Každoročně společně s naší 
univerzitou a studentskou organiza-
cí IAESTE pořádáme Veletrh 
pracovních příležitostí a organi-
začně se podílíme na Dnech vědy a 
techniky.
 
Máte problém s kolejí či ubytová-
ním v Plzni? 
Seženeme vám i střechu nad 
hlavou! Vedeme elektronickou 
databázi alternativního ubytování 
na internetové adrese 
www.sus.zcu.cz/ubytovani. Další 
informace naleznete na následují-
cích webech či FB stránkách:
www.veletrh.zcu.cz
www.plzen.majales.cz
www.facebook.com/susZCU
www.facebook.com/vppZCU
www.facebook.com/uchoklub

OTEVŘENO PLZEŇ
Otevřeno Plzeň je pobočkou 
celostátní iniciativy Otevřeno, která 
usiluje o změnu v přípravě budou-
cích učitelů na pedagogických 
fakultách. Snaží se o to různými
způsoby jako např. otevíráním 
veřejné diskuze o kvalitě vysoko-
školské přípravy pedagogů,
realizováním neformálních akcí 
na podporu studentského života, 
pořádáním vzdělávacích besed 
aworkshopů v rámci sdílení 
inovativních přístupů ke vzdělávání 
nebo spolupodílením se na fakultní
politice. Otevřeno Plzeň spolupra-
cuje s FPE ZČU během Dne otevře-
ných dveří, organizuje seznamovací 
kurz AMOS pro budoucí studenty 1. 

ročníků s cílem připravit je na 
vysokoškolský život, pravidelně 
pořádá vzdělávací akce pro 
studenty, zaměstnance i veřejnost 
a tradičně také každý rok pořádá 
Vánoce na FPE. Zlatým hřebem 
je pak každé jaro Noc vzdělávání.
Svým členům nabízí Otevřeno 
možnost seberealizace, osobního 
i profesního rozvoje, přátelskou 
atmosféru a skvělý tým lidí, kteří 
se vzájemně podporují. Zájemci 
o členství mohou psát na FB nebo 
na email plzen@otevreno.org.
Fb fb.com/otevrenoplzen, 
              fb.com/AMOSKURZ
Instagram:  @otevrenoplzen
www.otevreno.org

RÁDIO WÉČKO
wecko.zcu.cz
Studentské internetové Rádio 
Wéčko funguje pod záštitou 
Sutnarky tedy Fakulty designu 
a umění Ladislava Sutnara a vysílá 
od roku 2016. Plynule navazuje 
na tradici provozování nejstaršího 
studentského internetového rádia 
Bomba. Díky grantu získanému od 
ZČU a poskytnutí profesionálních 
prostorů Sutnarky se podařilo 
vytvořit plnohodnotné rádiové 
studio. Wéčko reflektuje se 
studentským nadhledem dění na 
akademické půdě, umožňuje Vám 

realizovat vlastní pořady a zajišťuje, 
aby studenti byli slyšet. Možnost 
začlenit se do realizačního nebo 
moderátorského týmu má každý 
student ZČU bez ohledu na doko-
nalost mluveného projevu nebo 
předchozích zkušeností s médii. 
Naučíme Vás pracovat se studiovou 
technikou, obsluhovat odbavovací 
systém a také si zdokonalíte své 
vyjadřovací schopnosti. Chcete-li 
se dozvědět víc nebo máte zájem 
připojit se do týmu, kontaktujte nás 
na stránkách sociální sítě Facebook 
pod názvem „Radio Wéčko“. 
Rozhodně byste si neměli nechat 
ujít pořady na rádiu jako je Nový 
signál – o elektronické hudbě nebo 
Fatamorgánu – pořad plný pravdy 
a lásky. Pod hlavičkou radia Wéčko 
se konají hudební festivaly a různé 
umělecké akce, ze kterých přináší-
me živé reportáže. Kdy přesně 
se akce konají, se dozvíte na 
sociálních sítích rádia Wéčko. 
Až se bude blížit začátek akade-
mického roku, tak je ten pravý čas 
otevřít online stream na adrese 
www.wecko.zcu.cz, nebo Facebook. 
Pokud jste v Plzni noví a nevíte 
kudy kam, zaposlouchejte se do 
vysílání a určitě se dozvíte o kultur-
ních akcích, které ve vašem okolí 
probíhají. Pak budete znát Plzeň 
a studentský život jako svoje boty!

Studentských organizaci je mnohem více. Jejich úplný přehled najdete ve stejno-
jmenných brožurkách v Kulturce, B-roomu, v IPC nebo ve stojanech v tzv. studentské 
chodbě (mezi FST a CIVem). Výčet organizací je také k dispozici online na 
www.studentskeotazniky.zcu.cz 
nebo na https://www.zcu.cz/cs/Students/stud-org.html
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Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

VOLNÝ ČAS

SPORTOVNÍ AREÁLY A ZAŘÍZENÍ

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00

UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

ČAJOVNY A KAVÁRNY

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

HOSPŮDKY A RESTAURACE

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma.

DIVADLA

KINA

KINO BESEDA
Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE A MUZEA

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) 

Jsme samostatný vysokoškolský ústav Západočeské
univerzity v Plzni, který se již od roku 2000 věnuje výzkumu,
vývoji a inovacím pro průmyslové využití. Naše výzkumné
centrum disponuje nejmodernějším technickým vybavením
a mezinárodním týmem více než sto třiceti zkušených,
spolehlivých a motivovaných odborníků.

Výzkum pro váš úspěch

Naši odborníci participují na 
výuce a vedení dizertačních 
prací řady fakult napříč 
univerzitou. Spolupracují 
s desítkami domácích i 
zahraničních firem, publikují 
prestižní články a jsou členy řady 
renomovaných výzkumných 
institucí a profesních organizací. 

Hlavní výzkumná témata:

- Infračervené technologie
- Modelování a simulace 

technických systémů
- Elektrochemické procesy
- Pokročilé materiály
- Biomechanické modely 
- Materiály pro 

regenerativní medicínu

Chcete se stát členy týmu NTC?
www.ntc.zcu.cz

Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00

UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

DALŠÍ TURISTICKÉ CÍLE

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

DALŠÍ TURISTICKÉ CÍLE

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 

DUCHOVNÍ ŽIVOT



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

HUDBA A TANEC

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00

69

UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zejména pro mimoplzeňské studenty je každé onemocnění komplikací 
a jen lékárna a svépomoc někdy prostě nestačí. Jako každý občan se 
i studenti mohou na dobu studia přeregistrovat k jakémukoliv 
praktickému lékaři v Plzni, není to ovšem nutné. Následující seznam 
představuje výběr zdravotnických zařízení, kam je možné zajít, když máš 
zdravotní potíže. V Plzni je takových míst víc, tato jsou ale snadno 
dostupná. Jen připomínáme, že návštěva pohotovosti je zpoplatněna.

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
 
Policie     158
Hasiči                                              150
Záchranná služba   155
Jednotné evropské 
číslo tísňového volání                  122

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
 
POLIKLINIKA DENISOVO 
NÁBŘEŽÍ
Adresa – Denisovo nábřeží 4
www.pdnplzen.cz
 
Poliklinika je umístěna v honosné 
budově z 20. let 20. stol. Všeobecná 
pohotovost i zubní pohotovost se 
nacházejí v přízemí hlavní budovy.
 
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 
Po–Pá 18:00–6:00
So–Ne nepřetržitě
 
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny
Po–Pá 18:00–00:00
So–Ne 6:00–18:00
 
Pozn.: Poplatek za návštěvu 
všeobecné nebo zubní pohotovosti 
činí 90 Kč.

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
www.fnplzen.cz
 
Celá fakultní nemocnice se skládá 
ze dvou areálů, z nichž jeden se 
nachází na Lochotíně a druhý na 
Borech. V lochotínském areálu jsou 
přijímány akutní případy. Pokud by 
měl být pobyt v nemocnici delší, 
převáží se pacienti do areálu na 

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00

Borech. Mezi oběma areály jezdí 
linkový autobus provozovaný 
samotnou nemocnicí. Další 
informace naleznete na stránkách 
nemocnice.

AREÁL LOCHOTÍN
Adresa  Alej Svobody 80
Tel.  +420 377 103 111
AREÁL BORY
Adresa  Dr. Edvarda Beneše 13
Tel.  +420 377 401 111

DÁRCOVSTVÍ KRVE A 
KREVNÍ PLAZMY

Dárci krve a krevní plazmy jistě 
najdou po Plzni i další odběrové 
stanice. Zde uvádíme jen velmi 
úzký výběr.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
Adresa  – 17. listopadu 12
to.fnplzen.cz
Tel. +420 377 402 818
 
Provozní doba 
Po, Út, Čt, Pá 6:30– 12:00
St 6:30– 17:30
1x So v měsíci 8:00– 12:00

SANAPLASMA PLZEŇ
Adresa – Poděbradova 1
www.sanaplasma.cz
Tel. +420 378 322 860
 
Provozní doba 
Po–Út   7:00– 15:30
St–Čt   9:30– 18:00
Pá   7:00– 17:30
So   7:00– 13:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 

Pro studenty na permanentky

10% sleva

BUĎ READY

I PŘI STUDIU

JEDNORÁZOVÝ 

VSTUP DO FITNESS

poukaz je platný do 31. 12. 2019 

 

jedna osoba / jeden poukaz

VYMAKANÝ 

FITKA 

SPORTCENTRUM 

Sokolovská 76,  

FITNESS CENTRUM 
ALICE
Lábkova 38, 31800 

sport-plzen.cz



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zejména pro mimoplzeňské studenty je každé onemocnění komplikací 
a jen lékárna a svépomoc někdy prostě nestačí. Jako každý občan se 
i studenti mohou na dobu studia přeregistrovat k jakémukoliv 
praktickému lékaři v Plzni, není to ovšem nutné. Následující seznam 
představuje výběr zdravotnických zařízení, kam je možné zajít, když máš 
zdravotní potíže. V Plzni je takových míst víc, tato jsou ale snadno 
dostupná. Jen připomínáme, že návštěva pohotovosti je zpoplatněna.

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
 
Policie     158
Hasiči                                              150
Záchranná služba   155
Jednotné evropské 
číslo tísňového volání                  122

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
 
POLIKLINIKA DENISOVO 
NÁBŘEŽÍ
Adresa – Denisovo nábřeží 4
www.pdnplzen.cz
 
Poliklinika je umístěna v honosné 
budově z 20. let 20. stol. Všeobecná 
pohotovost i zubní pohotovost se 
nacházejí v přízemí hlavní budovy.
 
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 
Po–Pá 18:00–6:00
So–Ne nepřetržitě
 
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny
Po–Pá 18:00–00:00
So–Ne 6:00–18:00
 
Pozn.: Poplatek za návštěvu 
všeobecné nebo zubní pohotovosti 
činí 90 Kč.

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
www.fnplzen.cz
 
Celá fakultní nemocnice se skládá 
ze dvou areálů, z nichž jeden se 
nachází na Lochotíně a druhý na 
Borech. V lochotínském areálu jsou 
přijímány akutní případy. Pokud by 
měl být pobyt v nemocnici delší, 
převáží se pacienti do areálu na 

STUDENTSKÉ KLUBY

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00

Borech. Mezi oběma areály jezdí 
linkový autobus provozovaný 
samotnou nemocnicí. Další 
informace naleznete na stránkách 
nemocnice.

AREÁL LOCHOTÍN
Adresa  Alej Svobody 80
Tel.  +420 377 103 111
AREÁL BORY
Adresa  Dr. Edvarda Beneše 13
Tel.  +420 377 401 111

DÁRCOVSTVÍ KRVE A 
KREVNÍ PLAZMY

Dárci krve a krevní plazmy jistě 
najdou po Plzni i další odběrové 
stanice. Zde uvádíme jen velmi 
úzký výběr.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
Adresa  – 17. listopadu 12
to.fnplzen.cz
Tel. +420 377 402 818
 
Provozní doba 
Po, Út, Čt, Pá 6:30– 12:00
St 6:30– 17:30
1x So v měsíci 8:00– 12:00

SANAPLASMA PLZEŇ
Adresa – Poděbradova 1
www.sanaplasma.cz
Tel. +420 378 322 860
 
Provozní doba 
Po–Út   7:00– 15:30
St–Čt   9:30– 18:00
Pá   7:00– 17:30
So   7:00– 13:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zejména pro mimoplzeňské studenty je každé onemocnění komplikací 
a jen lékárna a svépomoc někdy prostě nestačí. Jako každý občan se 
i studenti mohou na dobu studia přeregistrovat k jakémukoliv 
praktickému lékaři v Plzni, není to ovšem nutné. Následující seznam 
představuje výběr zdravotnických zařízení, kam je možné zajít, když máš 
zdravotní potíže. V Plzni je takových míst víc, tato jsou ale snadno 
dostupná. Jen připomínáme, že návštěva pohotovosti je zpoplatněna.

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
 
Policie     158
Hasiči                                              150
Záchranná služba   155
Jednotné evropské 
číslo tísňového volání                  122

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
 
POLIKLINIKA DENISOVO 
NÁBŘEŽÍ
Adresa – Denisovo nábřeží 4
www.pdnplzen.cz
 
Poliklinika je umístěna v honosné 
budově z 20. let 20. stol. Všeobecná 
pohotovost i zubní pohotovost se 
nacházejí v přízemí hlavní budovy.
 
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 
Po–Pá 18:00–6:00
So–Ne nepřetržitě
 
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny
Po–Pá 18:00–00:00
So–Ne 6:00–18:00
 
Pozn.: Poplatek za návštěvu 
všeobecné nebo zubní pohotovosti 
činí 90 Kč.

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
www.fnplzen.cz
 
Celá fakultní nemocnice se skládá 
ze dvou areálů, z nichž jeden se 
nachází na Lochotíně a druhý na 
Borech. V lochotínském areálu jsou 
přijímány akutní případy. Pokud by 
měl být pobyt v nemocnici delší, 
převáží se pacienti do areálu na 

LÉKAŘSKÁ PÉČE

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00

Borech. Mezi oběma areály jezdí 
linkový autobus provozovaný 
samotnou nemocnicí. Další 
informace naleznete na stránkách 
nemocnice.

AREÁL LOCHOTÍN
Adresa  Alej Svobody 80
Tel.  +420 377 103 111
AREÁL BORY
Adresa  Dr. Edvarda Beneše 13
Tel.  +420 377 401 111

DÁRCOVSTVÍ KRVE A 
KREVNÍ PLAZMY

Dárci krve a krevní plazmy jistě 
najdou po Plzni i další odběrové 
stanice. Zde uvádíme jen velmi 
úzký výběr.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
Adresa  – 17. listopadu 12
to.fnplzen.cz
Tel. +420 377 402 818
 
Provozní doba 
Po, Út, Čt, Pá 6:30– 12:00
St 6:30– 17:30
1x So v měsíci 8:00– 12:00

SANAPLASMA PLZEŇ
Adresa – Poděbradova 1
www.sanaplasma.cz
Tel. +420 378 322 860
 
Provozní doba 
Po–Út   7:00– 15:30
St–Čt   9:30– 18:00
Pá   7:00– 17:30
So   7:00– 13:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



Studium na univerzitě není jen o věčném „šrocení se a biflování”. Každý 
student má své zájmy, koníčky a záliby. Ať již je to návštěva divadla či 
kina, plavání či jiný sport, pokud nejsi z Plzně, bude Ti chvíli trvat, než 
zjistíš, kam za zábavou. Abychom Ti hledání usnadnili, sepsali jsme do 
této kapitoly výběr z toho, co nám připadá zajímavé a co by mohlo 
zajímat i Tebe.

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ 
AREÁL ŠKODALAND
www.skodaland.eu

Areál nalezneš přibližně 20 minut 
chůze od zastávky Bory (konečná 
stanice tramvaje č. 4) směrem na 
Klatovy. Kromě 400metrového 
oválu pro jízdu na in-linech a 
největšího skateparku v Plzni nabízí 
areál sportovní vyžití v podobě hřišť 
na beach volejbal, fotbal, basketbal, 
nohejbal nebo minigolf. V parných 
dnech se můžeš zchladit v jezírku, 
které je díky speciální úpravě je 
zdarma.

ŠKODA SPORT PARK
www.skodasportpark.cz

In-line dráha, hřiště na plážový 
volejbal, pétanque, skate park s 
U-rampou a překážkami, 
horolezecká stěna a po dohodě též 
opičí dráha. To všechno mohou 
zdarma vyzkoušet návštěvníci 
areálu, který se nachází v 
Malostranské ulici v Plzni na 
Slovanech.

SPORTOVNÍ AREÁL TJ 
SLAVIE PLZEŇ
Adresa  U Borského parku 19
www.tjslavia.org

Na Borech, kousek od konečné 
stanice tramvaje č. 4, se nachází 
další sportovní areál, který nabízí 
sportovní vyžití v podobě 
tenisových kurtů, házenkářského 
hřiště a hřiště na volejbal. V areálu 
je také restaurace a Penzion Slavia 
s kapacitou 42 lůžek.

PLAVECKÝ BAZÉN 
LOCHOTÍN
Adresa  Sokolovská 46
www.bazenlochotin.cz

Kromě volného plavání pro 
veřejnost si mohou návštěvníci 
vybrat z nabídky dalších aktivit, jako 
je aerobic, bosa, zumba, flowin či 
pilates. Tento bazén využívá ZČU k 
výuce plavání.

PLAVECKÝ BAZÉN SK 
RADBUZA
Adresa  Kozinova 3
www.skradbuza.cz

Dvacet pět metrů dlouhý krytý 
bazén se nachází nedaleko 
Chodského náměstí. Návštěvníci se 
mohou zapsat do některého z 

PIEROT CAFÉ
Adresa – Palackého náměstí 3
Kavárna, kde se mluví rukama, 
je chráněnou pracovní dílnou 
Plzeňské unie neslyšících.

Otevírací doba
Po–Pá 12:00– 20:00

CAFÉ REGNER
Adresa – Bezručova 152

Otevírací doba
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 16:00–22:00

DIVADLO J. K. TYLA
Velké divadlo
Adresa – Smetanovy sady 16
Nové divadlo (nová scéna a malá scéna)
Adresa – Palackého náměstí 30
www.djkt-plzen.cz

Divadlo Josefa Kajetána Tyla má za 
sebou bohatou a zajímavou historii. 
Skládá se z tzv. Velkého divadla a 
Nového divadla. Všichni studenti 
mají při nákupu vstupenek nárok na 
50% slevu po předložení 
studentského průkazu, vstupenky 
je ale nutné zakoupit 30 minut před 
začátkem představení. Sleva se 
vztahuje na max. 2 vstupenky. 
Denní pokladny jsou otevřeny 
hodinu před představením.

DIVADLO ALFA
Adresa – Rokycanská 7
www.divadloalfa.cz

Profesionální loutkové divadlo 
vzniklo v Plzni již v roce 1966. Od 
roku 1992 sídlí v nové budově na 
Rokycanské ulici. Divadlo má ve 

multikinech je zde možnost 
zakoupení občerstvení. Celková 
kapacita sálů je 1720 míst.

CINESTAR PLZEŇ
Adresa – Písecká 972
www.cinestar.cz/plzen

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Adresa – Kopeckého sady 2
www.zcm.cz

Západočeské muzeum je nejvý-
znamnější muzejní ústav v západ-
ních Čechách a středisko vědecké 
práce v řadě vědních oborů. 
Stodvacetiletá historie muzea je 
nerozlučně spjata s historií města 
Plzně. Muzeum je rozděleno 
do následujících oddělení: Odděle-
ní novějších dějin, Národopisné 
muzeum, Umělecko-průmyslové 
muzeum, Oddělení zoologie 
a Oddělení paleontologie. Dále má 
muzeum dvě stálé expozice: 
Plzeňskou městskou zbrojnici 
(největší dochovaná historická 
zbrojnice v Evropě) a Míšeňský 
historický porcelán (více než 130 
unikátních artefaktů).

MUZEUM LOUTEK
Adresa – Náměstí republiky 23
www.muzeumloutek.cz

Muzeum, které sídlí v nově 
zrekonstruovaném historickém 
domě na Náměstí republiky, 
mapuje tradici plzeňského 
loutkoherectví od 19. století až po 
současnost. Mimo jiné se věnuje 
činnosti takových osobností, 
jakými jsou Gustav Nosek, Josef 
Skupa či Jiří Trnka. Své místo zde 
mají beze sporu i nejslavnější 
české loutky – Spejbl a Hurvínek.

TECHMANIA SCIENCE 
CENTER
Adresa – Tylova 1/57
www.techmania.cz

Moderní „Science Center” se 
sídlem v areálu Plzeňské Škodovky 
nabízí vědecké hračky, hlavolamy 
a interaktivní hry z dílny Microsoft. 
Také zde naleznete moderní 3D 
planetárium. K vidění jsou zde 
i světové technické unikáty jako 
například lokomotiva Škoda 32E. 
Vstup do Techmanie je během 
školního roku možný 5. branou 
areálu ŠKODA.

PIVOVARSKÉ MUZEUM
Adresa – Veleslavínova 6
www.prazdrojvisit.cz

Pivovarské muzeum je umístěno 
v původním právovárečném domě 
v historickém jádru města. Délka 
prohlídky je zhruba 60 minut. 
Za drobný příplatek je možné 
ochutnat i nefiltrované pivo či 
staročeskou pochoutku k pivu.

PATTON MEMORIAL PILSEN
Adresa – Pobřežní 10 (KD Peklo)
www.patton-memorial.cz
 
Pattonův památník v Plzni 
je jediným muzeem v České 
republice, které je věnováno 
americké armádě. Expozice je 
umístěna v kulturním domě Peklo 
a mapuje postup a pobyt armády 
USA na území bývalého 
Československa v roce 1945 
a poválečnou pomoc.

STARÁ SYNAGOGA
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz/ss.html
  
Stará synagoga byla postavena 
v letech 1858 až 1959. Po druhé 
světové válce začala chátrat a byla 
pro veřejnost uzavřena. Její oprava 
začala kolem roku 2001 a trvá 
do dnes.
 
PIVOVAR PLZEŇSKÝ 
PRAZDROJ
Adresa – U Prazdroje 64
www.prazdrojvisit.cz
 
Měšťanský pivovar byl v Plzni 
založen plzeňskými právovárečníky 
v roce 1842. Záhy se věhlas piva 
pod značkou Pilsner Urquell rozšířil 
po celém světě. Prohlídky pivovaru 
zahrnují moderní návštěvnické 
centrum s modelem pivovaru, 
prohlídku varny, expozici bednář-
ského řemesla, či návštěvu histo-
rických pivovarských sklepů 
s ochutnávkou nefiltrovaného 
a nepasterizovaného piva čepova-
ného přímo z dubových ležáckých 
sudů. Prohlídka trvá přibližně 100 
minut a lze zkombinovat s prohlíd-
kou Pivovarského muzea. Prohlídky 
probíhají několikrát denně 
i o víkendech.
 
PLZEŇSKÉ HISTORICKÉ 
PODZEMÍ
Adresa – Veleslavínova 6
www.plzenskepodzemi.cz

Plzeňské podzemí vznikalo postup-
ně již od založení města. Sklepy 
a chodby sloužily nejen jako 
zásobárna potravin, ale v dobách 
ohrožení poskytovaly též úkryt 
a únik z obleženého města. Systém 
propojených podzemních chodeb 
se dnes rozkládá pod celým histo-
rickým jádrem Plzně ve 2 až 3 
patrech a má nejméně 17 km. 
Prohlídkový okruh je dlouhý 800 
metrů a jeho součástí je funkční 
replika vodního kola a expozice 
knihtisku. Jsou zde také prezentová-
ny archeologické nálezy. Prohlídky 
trvají přibližně 50 minut a začínají 
v budově Pivovarského muzea.
 
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ 
ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Pod Vinicemi 9
www.zooplzen.cz
 
Ojedinělý přírodní areál se nachází 
v blízkosti lochotínského amfiteátru. 
Jedná se o druhou nejstarší ZOO 
v Čechách, usazenou do zajímavé-
ho, členitého a vodními toky protka-
ného terénu, který napodobuje 
přirozené prostředí chovaných 
zvířat, kterých je zde více než 1250 
druhů. ZOO se mimo jiné pyšní 
druhým největším medvědincem 
v Čechách, výběhy pro lvy a tygry, 
pavilonem indických nosorožců či 
pavilonem velbloudů. Součástí 
areálu je vesnický statek Lüftnerka 
s expozicí hospodářských zvířat, 
botanická zahrada, skleníky a 
originální Japonská zahrada. ZOO je 
otevřena celoročně.

DINOPARK PLZEŇ
Adresa – Nad ZOO 1
www.dinopark.cz

Při nákupu vstupenky do ZOO si 
mohou návštěvníci zakoupit též 
vstupenku do DinoParku, zábavní-
ho parku pro celou rodinu s 
ozvučenými a pohyblivými modely 
prehistorických zvířat v životních 
velikostech. Součástí parku je 3D 
kino s originálním filmem, dětské 
paleontologické hřiště a naučná 
stezka. Vstupenku do DinoParku 
lze zakoupit samostatně nebo v 
kombinaci se vstupenkou do ZOO. 
Oba areály jsou propojené.

PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
www.bip.cz/cs/meditacni-zahrada

Památník obětem zla, známý také 
jako meditační zahrada, se nachází 
v Plzni Doudlevcích. Autorem 
celého projektu je bývalý politický 
vězeň Luboš Hruška. Ústředním 
motivem krásně upravené zahrady 
je monumentální památník 
v podobě Křížové cesty, kterou 
vytvořil sochař Roman Podrázský. 
Autory kulturně duchovního 
objektu s kaplí jsou plzeňští 
architekti Jan Soukup a Jiří Opl. 
Památník je místem pro vzpomínku 
a pro načerpání síly a pokory do 
všedního dne.

SPORTOVNÍ AREÁL ZČU 
BORY
Adresa   Univerzitní 8
Web   www.kts.zcu.cz
 
Velká sportovní hala
Má parametry hřiště na házenou, 
florbal nebo futsal. Po rozdělení 
mobilními stěnami vzniknou tři 
volejbalová hřiště. Součástí haly je 
také horolezecká stěna 20 m 
dlouhá a 8 až 10 m vysoká.
 
Malá tělocvična
Tělocvična je ideální pro úpolové 
sporty (judo, zápas), celá je pokrytá 
žíněnkou, vhodná také pro jógu, 
pilates, cvičení s dětmi atd.
 
Posilovna
Kapacita posilovny je 16 až 20 osob.

Správci
velká sportovní hala:   
Mgr. Jaroslav KOVAŘÍK
kovarik@kts.zcu.cz 
+420 724 248 961

malá tělocvična, posilovna: 
Mgr. Jiří VALACHOVIČ
valach@kts.zcu.cz
+420 377 638 614)

SPORTOVNÍ HALA MĚSTA 
PLZNĚ
Adresa  Úslavská 75
www.tjloko-plzen.cz

Hala TJ Lokomotiva patří k 
největším na západě Čech. 
Návštěvníci si zde mohou zahrát 
volejbal, fotbal, basketbal, házenou 
či dokonce i frisbee. V hlavním sále 
se též konají koncerty, výstavy, 
semináře atd.

ZIMNÍ STADION (HOME 
MONITORING ARÉNA)
Adresa  Štefánikovo náměstí 1
www.hcplzen.cz

Zimní stadion slouží jako domácí 
základna pro hokejový tým HC 
Plzeň 1929, nicméně veřejnost 
může využít např. saunu, bazén či 
solárium. V době od října do března 
na stadionu též probíhá volné 
bruslení pro veřejnost.

PLAVECKÝ BAZÉN SLOVANY
Adresa  Náměstí Gen. Píky 42
www.bazenslovany.cz

Jedná se o největší bazén v Plzni a 
jeho návštěvníci mohou kromě 
vnitřního bazénu o rozměrech 25 x 
50 m využít vířivku, divokou řeku, 
tobogán, parní komoru nebo 
relaxační bazén. Pro návštěvníky s 
malými dětmi je zde připraveno 
dětské brouzdaliště. Od května do 
září je v provozu též venkovní areál. 
V budově se nachází také sauna.

plaveckých kurzů, navštívit saunu 
nebo si zajít na masáž.

UNIVERZITNÍ SPORTOVNÍ 
KLUBY ZČU
www.usk.zcu.cz

USK ZČU je sportovní klub 
Západočeské univerzity, který 
sdružuje sportovní oddíly, a to jak 
studentské, rekreační, tak i 
výkonnostní, které reprezentují 
univerzitu. Nejen studentům ZČU 
nabízí širokou škálu sportovního 
vyžití, od týmových sportů jako je 
beach volejbal, přes bojová umění 
až po kulturistiku či horolezectví. 
Pokud jsi v Plzni nový/á a hledáš 
sportovní vyžití, tak by pro Tebe 
mohla být návštěva webových 
stránek USK vhodný začátek.

CROSSCAFE
Síť kaváren původem z Plzně, 
kde se dnes nachází celkem pět 
jejích kaváren.
crosscafe.cz/kavarny/plzen/

Otevírací doby kaváren
U Borského parku 6 
Po–Pá 7:00–18:00
Solní 21   
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Náměstí Republiky 33 
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 9:00– 20:00
Jungmannova 5  
Po–Pá 7:00– 20:00
So–Ne 8:00– 19:00

svém repertoáru hry pro diváky 
všech generací, od klasických 
dětských představení, až po 
poezii Jacquese Préverta. 
Patnáctičlenný soubor 
upřednostňuje komediální pojetí 
divadla a nevšedním způsobem 
oživuje divadelní scénu doma i v 
zahraničí.

DIVADLO DIALOG
Adresa – Smetanovy sady 9
www.divadlodialog.cz

Jedná se o plzeňskou 
neprofesionální scénu 
orientovanou především na 
činohru, která v současné době 
sdružuje 13 divadelních souborů 
a provozuje i vlastní stálou scénu.

C. K. DIVADLO PLUTO
Adresa – Masarykova 75
www.divadlo-pluto.cz
Profesionální divadlo malých 
forem je velmi oblíbené pro svůj 
žánrově a stylově zcela 
mimořádný druh kulturní zábavy 
(kabaret a šantán) a stolovou 
úpravu s pohoštěním.

Multikino je součástí zábavního 
komplexu v obchodním centru 
Olympia v Plzni Černicích. 8 sálů 
pojme celkem 1514 diváků. 
Nedílnou součástí nabídky je 
občerstvení, které si mohou 
návštěvníci zakoupit přímo 
v prostorách kina.

kteří se pravidelně scházejí na 
studentských mších nebo na jiných 
akcích. Vítán je každý, kdo hledá 
přátelství s mladými křesťany. 
Není třeba žádné formální členství.

ŽIDOVSKÁ OBEC PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 5
www.zoplzen.cz
 
Sdružení občanů, kteří se hlásí 
k židovskému vyznání, národnosti 
nebo původu a kteří nejsou 
příslušníky jiné církve. K činnosti 
obce patří péče o památky 
(synagogy, hřbitovy, muzea, památníky).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zejména pro mimoplzeňské studenty je každé onemocnění komplikací 
a jen lékárna a svépomoc někdy prostě nestačí. Jako každý občan se 
i studenti mohou na dobu studia přeregistrovat k jakémukoliv 
praktickému lékaři v Plzni, není to ovšem nutné. Následující seznam 
představuje výběr zdravotnických zařízení, kam je možné zajít, když máš 
zdravotní potíže. V Plzni je takových míst víc, tato jsou ale snadno 
dostupná. Jen připomínáme, že návštěva pohotovosti je zpoplatněna.

SPORTOVNÍ AREÁL 
BOLEVECKÁ
Adresa  Bolevecká 30
Web  www.kts.zcu.cz

Velká tělocvična 
– s hřištěm na basketbal a čtyřmi 
kurty na badminton

Malá tělocvična 
– o rozměrech 10 x 20 m, vhodná 
pro různé pohybové aktivity

Posilovna – vhodná pro 10 až 12 
osob

Spinning – spinningová místnost 
pro 10 osob

Správci
velká a malá tělocvična: 
PaedDr. Vlastimil MÁŠEK
vmasek@kts.zcu.cz
+420 606 665 116) 
posilovna, spinning:  
Mgr. Ondřej VODRÁŽKA
ovodr@kts.zcu.cz
+420 377 638 616

KAVÁRNA A ČAJOVNA 
KAČABA
Adresa  Prokopova 17
www.kacaba.cz

Kavárna je chráněnou pracovní 
dílnou osob se zdravotním 
postižením. K posezení si je zde 
možné půjčit některou z 
nabízených společenských her.

Otevírací doba
Po 11:00– 20:00
Út–Pá 8:00– 22:00

DOBRÁ ČAJOVNA
Adresa   Smetanovy sady 80

Otevírací doba  
Po–Pá 11:00–23:00
So–Ne 14:00–23:00

PERLOVÁ ČAJOVNA
Adresa  Perlová 10
perlova-cajovna.webnode.cz

Otevírací doba
Po–Pá 12:00–22:00
So–Ne 14:00– 22:00

ČAJOVNA U PEKLA
Adresa  sady Pětatřicátníků 29
cajovnaupekla.cz

Otevírací doba
Po–Pá 10:10–22:22
So–Ne a svátky 13:13–22:22

Plzeň by nebyla Plzní bez „Plzně”. Proto uvádíme také pár tipů na naše 
oblíbené hospůdky a restaurace, kam je možné zajít nejen na správně 
vychlazené pivo.

NA PARKÁNU
Adresa – Veleslavínova 4
www.naparkanu.com

Pivovarský šenk, který je přímo 
propojen s pivovarským muzeem, 
je zařízen v duchu 30. let 20. století.

ŠVEJK RESTAURANT A 
PENSION TIVOLI
Adresa – Klatovská 125
www.svejkpension.cz

Stylová restaurace nabízí vynikající 
staročeskou a mezinárodní kuchyni. 
Nachází se pár minut chůze od 
konečné zastávky tramvaje č. 4 na 
Borech

JAZZROCK CAFÉ
Adresa – Sedláčkova 180
jazz.magicpoint.cz

Nejedná se o kavárnu, ale 
o hudební klub s osobitou 
atmosférou. Tradičně se zde 
každou středu pořádají živé 
koncerty. Vstup na koncerty je 
zdarma. KINO BESEDA

Adresa – Kopeckého sady 13
www.mestanska-beseda.cz

Filmy se promítají v prvním patře 
Měšťanské besedy v besedním 
sále, který je díky mobilnímu 
hledišti možno využívat 
víceúčelově.

CINEMA CITY PLZEŇ
Adresa – Radčická 2
www.cinemacity.cz/Plzen

Multikino se nachází v objektu 
nákupního centra Plaza, přímo 
v centru města. Velký výběr žánrů 
určitě uspokojí každého 
návštěvníka. Stejně jako v ostatních 

GALERIE MĚSTA PLZNĚ
Adresa – Dominikánská 2
www.galerie-plzen.cz

Galerie města Plzně se nachází 
v centru Plzně. Zaměřuje se na 
výstavy moderního a současného 
umění jak z České republiky, tak ze 
zahraničí. Kromě vydávání katalogů 
k výstavám též pořádá doprovodné 
kulturní a vzdělávací akce.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE
Adresa – Pražská 13
www.zpc-galerie.cz

Jedná se o nejvýznamnější galerijní 
instituci Plzeňského kraje. Její sbírky 
zahrnují historické období od 14. 
století po současnost. Hlavní sídlo 
galerie se nachází v Pražské ulici. 
Další výstavní síní jsou Masné 
krámy (Pražská 18), kde se konají 
dlouhodobé výstavy výtvarného 
umění. Knihovna Západočeské 
galerie spravuje cenný, stále 
doplňovaný fond domácí i zahranič-
ní uměleckohistorické a uměno-

vědné literatury včetně historických 
a současných odborných časopisů.

GALERIE NAD SCHODY
Adresa – Univerzitní 26
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-nad-schody

Galerie se nachází v areálu ZČU na 
Borech v prostorách FEL. Exponáty 
jsou hlavně výtvory studentů 
Fakulty designu a umění Ladislava 
Sutnara. Galerii mohou navštívit od 
pondělí do pátku nejen studenti, 
ale i veřejnost.

GALERIE LADISLAVA 
SUTNARA
Adresa – Riegrova 11
www.fdu.zcu.cz/cz/
galerie-ladislava-sutnara

Galerie LS slouží k pořádání 
autorských přednášek, seminářů, 
kurátorských prohlídek, či 
veřejných diskuzí a tiskových 
konferencí. Na programu galerie se 
pravidelně objevují také workshopy 
jak pro dospělé, tak pro děti
a mládež.

BUDDHISTICKÉ CENTRUM 
PLZEŇ
Adresa – Smetanovy sady 10
www.bdc.cz/plzen
 
Jedná se o jedno z více než pěti set  
center, založených po celém světě 
Lamou Ole Nydahlem, které se 
věnuje praktikování buddhistické 
Diamantové cesty. Smyslem 
a cílem centra je zprostředkovávat 
Buddhovo učení všem lidem, kteří 
o něj mají zájem.

Vypsat všechny dobré a navštěvované kluby v Plzni je nesplnitelný úkol. 
Každý klub je zaměřen na jiný hudební styl a každý má svou jedinečnou 
atmosféru. Uvádíme zde tedy jen velmi úzký výběr z těch nejlépe 
hodnocených.

ŽUMBERSKÁ STODOLA
Adresa – Bezručova 14
zumberskastodola.cz
 
Jedná se o velkokapacitní prostor 
s místy k sezení a stolním 
fotbálkem. Hudební klub je otevřen 
ve St, Pá a So od 20:00 do 4:00, 
hrají zde DJ’s, pořádají se zde různé 
párty a na baru si lze vybrat ze 
široké nabídky alkoholických 
i nealko nápojů.

ZACH’S PUB
Adresa – Palackého náměstí 2
www.zachspub.cz
 
Tradiční irská hospoda v centru 
města je vedle široké nabídky piv 

proslulá svou zahradou, kde se 
konají koncerty. Vnitřní bar se 
stylovou výzdobou je doplněn 
komornějším sklepním prostorem, 
který lze rezervovat pro soukromé 
oslavy.

DIVADLO POD LAMPOU
Adresa  Havířská 11
www.podlampou.cz
 
Hudební klub se zavádějícím 
názvem poskytuje prostor 
nekomerčním kulturním aktivitám, 
jako je film, divadlo, či hudba. 
Zaměřuje se hlavně na začínající 
kapely a menšinové žánry. Klub si 
jistě zaslouží pozornost všech, 
jejichž vkus není zcela 
„mainstreamový”.

 ANDĚL MUSIC BAR
Adresa – Bezručova 7
www.andelcafe.cz
 
Oblíbený plzeňský klub 
s dlouholetou tradicí je vhodný jak 
k posezení u kávy i tanci. Silnou 
stránkou podniku jsou videoprojek-
ce, kvalitní zvuková aparatura a 
dobře vybavený bar.

BUENA VISTA CLUB
Adresa – Kollárova 20
www.buenavistaclub.cz
 
Klub je zajímavý již samotnou 
architekturou budovy, jejíž exteriér 
i interiéry jsou bohatě zdobeny 
v avantgardním stylu. Na programu 
klubu je živá i reprodukovaná 
hudba nejrůznějších žánrů, DJ’s, 
divadelní představení, výstavy 
a vernisáže. Součástí klubu je též 
klimatizované Café a Bistro.

kapacitu 50 míst, nabízí přes 50 
druhů míchaných nápojů a spoustu 
pohodlných gaučů.

Otevírací doba  
Po–Čt 18:00– 00:00

VŠ KLUB BASTILA
Adresa – Borská 53
 
Vysokoškolský klub, jehož výzdoba 
tematicky koresponduje s názvem, 
jistě není symbolem prohry. Klub je 
součástí areálu koleje A1 v Borské 
ulici. Kapacita toho klubu je 100 
míst k sezení. Kromě bohatého 
výběru alkoholických 
a nealkoholických nápojů zde mají 
i fotbálek a šipky. Pro větší 
společnost je možné si klub 
zarezervovat a objednat si snídani, 
oběd či večeři.

Otevírací doba 
Po–Ne 19:00– 00:00

VŠ KLUB STUDNA
Adresa  Máchova 16

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
 
Policie     158
Hasiči                                              150
Záchranná služba   155
Jednotné evropské 
číslo tísňového volání                  122

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
 
POLIKLINIKA DENISOVO 
NÁBŘEŽÍ
Adresa – Denisovo nábřeží 4
www.pdnplzen.cz
 
Poliklinika je umístěna v honosné 
budově z 20. let 20. stol. Všeobecná 
pohotovost i zubní pohotovost se 
nacházejí v přízemí hlavní budovy.
 
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 
Po–Pá 18:00–6:00
So–Ne nepřetržitě
 
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny
Po–Pá 18:00–00:00
So–Ne 6:00–18:00
 
Pozn.: Poplatek za návštěvu 
všeobecné nebo zubní pohotovosti 
činí 90 Kč.

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
www.fnplzen.cz
 
Celá fakultní nemocnice se skládá 
ze dvou areálů, z nichž jeden se 
nachází na Lochotíně a druhý na 
Borech. V lochotínském areálu jsou 
přijímány akutní případy. Pokud by 
měl být pobyt v nemocnici delší, 
převáží se pacienti do areálu na 

V některých budovách ZČU, převážně na kolejích, se nacházejí 
vysokoškolské kluby, které spravují sami studenti. Pokud se chceš rychle 
seznámit se spolužáky, doporučujeme některý z těchto klubů navštívit. 
Kromě uvolněné atmosféry a příjemného posezení jistě každý přivítá 
příznivé ceny nápojů, přizpůsobené studentským možnostem.

VŠ KLUB PIVOŇKA
Adresa – Riegrova 17
 
Tento vysokoškolský klub se nalézá 
přímo v centru města nedaleko 
Sadů Pětatřicátníků v Riegerově 
ulici. Je umístěn v podzemí jednoho 
z historických domů, který patří 
Západočeské univerzitě. Tento klub 
provozují studenti již více než 15 let 
a za tu dobu si našel pevné místo 
v životě mnoha studentů a všech, 
kteří jsou stále mladí duchem. Klub 
je známý dobrým pivem, vínem 
a širokou nabídkou alkoholických 
nápojů.

Otevírací doba  
Po–Čt 17:00– 00:00
Pá–So 18:00– 1:00
Ne 18:00– 00:00

VŠ KLUB UCHO
Adresa – Bolevecká 32

Další z vysokoškolských klubů je 
možné navštívit v přízemí VŠ koleje 
L1/L2 v Bolevecké ulici. Klub má 
kapacitu 130 míst a pro svou 
polohu je mezi studenty velmi 
oblíben. Pro návštěvníky je 
přichystán široký výběr nápojů.

Otevírací doba  
Po–Ne 19:00–00:15
 
VŠ KLUB OSTROV NAPORO
Adresa  Bolevecká 32

Cocktail bar s uvolněnou plážovou 
atmosférou, kterou evokují bohaté 
nástěnné malby se nachází přímo 
naproti VŠ klubu Ucho. Bar má 

Klub Studna, jehož celé jméno zní 
STUDentská NAlejvárna, je 
naprosto nezávislý, kultivovaný 
podnik, nacházející se v areálu 
kolejí Máchova. Kromě dobrého 
jídla a pití si zde mohou návštěvníci 
zahrát fotbálek, šipky, nebo jednu 
z mnoha deskových her.
 
Otevírací doba 
Po–Čt 19:00– 02:00
Ne 20:00– 02:00

VŠ KLUB SKLENÍK
Adresa –  Dyleňská 24, Cheb
 
Vysokoškolský klub Skleník, určený 
hlavně studentům v Chebu, se 
nachází v blízkosti vrátnice koleje 
C1. Kapacita klubu je 50 osob 
a stejně jako v ostatních klubech 
jsou i zde ceny přizpůsobeny 
studentským možnostem. Kromě 
fotbálku či šipek je možné si 
v klubu zahrát šachy či jen tak 
posedět u televize.
 
Otevírací doba  
Po–Čt  20:00– 02:00

Borech. Mezi oběma areály jezdí 
linkový autobus provozovaný 
samotnou nemocnicí. Další 
informace naleznete na stránkách 
nemocnice.

AREÁL LOCHOTÍN
Adresa  Alej Svobody 80
Tel.  +420 377 103 111
AREÁL BORY
Adresa  Dr. Edvarda Beneše 13
Tel.  +420 377 401 111

DÁRCOVSTVÍ KRVE A 
KREVNÍ PLAZMY

Dárci krve a krevní plazmy jistě 
najdou po Plzni i další odběrové 
stanice. Zde uvádíme jen velmi 
úzký výběr.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
Adresa  – 17. listopadu 12
to.fnplzen.cz
Tel. +420 377 402 818
 
Provozní doba 
Po, Út, Čt, Pá 6:30– 12:00
St 6:30– 17:30
1x So v měsíci 8:00– 12:00

SANAPLASMA PLZEŇ
Adresa – Poděbradova 1
www.sanaplasma.cz
Tel. +420 378 322 860
 
Provozní doba 
Po–Út   7:00– 15:30
St–Čt   9:30– 18:00
Pá   7:00– 17:30
So   7:00– 13:00
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UNIVERZITNÍ 
KŘESŤANSKÉ SKUPINKY
www.skupinka.krestan.org
 
Pravidelné ekumenické setkávání 
vysokoškolských studentů. Přijďte 
se podívat na setkání, která se 
konají každé úterý nedaleko Masa-
rykova náměstí. Více podrobností 
najdete na internetových stránkách.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST U KATEDRÁLY V 
PLZNI
Adresa  Františkánská 11
www.katedralaplzen.org
 
Program bohoslužeb nejen v 
katedrále sv. Bartoloměje, 
ale i program na faře naleznete 
na internetových stránkách.

CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA 
SVATÝCH POSLEDNÍCH 
DNŮ
Adresa – Zikmunda Wintra 7
www.cirkev-jezise-krista.cz

Mormonská církev, bohoslužby 
probíhají každou neděli od 9:30 do 
10:40.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
SPOLEČENSTVÍ HORA V 
PLZNI
Adresa – Františkánská 11
www.facebook.com/Vy
sokoskolskespolecenstvihora

Jedná se o skupinu převážně 
katolických vysokoškoláků ZČU 
a LF UK a dalších mladých lidí, 



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zejména pro mimoplzeňské studenty je každé onemocnění komplikací 
a jen lékárna a svépomoc někdy prostě nestačí. Jako každý občan se 
i studenti mohou na dobu studia přeregistrovat k jakémukoliv 
praktickému lékaři v Plzni, není to ovšem nutné. Následující seznam 
představuje výběr zdravotnických zařízení, kam je možné zajít, když máš 
zdravotní potíže. V Plzni je takových míst víc, tato jsou ale snadno 
dostupná. Jen připomínáme, že návštěva pohotovosti je zpoplatněna.

ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
 
Policie     158
Hasiči                                              150
Záchranná služba   155
Jednotné evropské 
číslo tísňového volání                  122

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
 
POLIKLINIKA DENISOVO 
NÁBŘEŽÍ
Adresa – Denisovo nábřeží 4
www.pdnplzen.cz
 
Poliklinika je umístěna v honosné 
budově z 20. let 20. stol. Všeobecná 
pohotovost i zubní pohotovost se 
nacházejí v přízemí hlavní budovy.
 
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 
Po–Pá 18:00–6:00
So–Ne nepřetržitě
 
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny
Po–Pá 18:00–00:00
So–Ne 6:00–18:00
 
Pozn.: Poplatek za návštěvu 
všeobecné nebo zubní pohotovosti 
činí 90 Kč.

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
www.fnplzen.cz
 
Celá fakultní nemocnice se skládá 
ze dvou areálů, z nichž jeden se 
nachází na Lochotíně a druhý na 
Borech. V lochotínském areálu jsou 
přijímány akutní případy. Pokud by 
měl být pobyt v nemocnici delší, 
převáží se pacienti do areálu na 

Borech. Mezi oběma areály jezdí 
linkový autobus provozovaný 
samotnou nemocnicí. Další 
informace naleznete na stránkách 
nemocnice.

AREÁL LOCHOTÍN
Adresa  Alej Svobody 80
Tel.  +420 377 103 111
AREÁL BORY
Adresa  Dr. Edvarda Beneše 13
Tel.  +420 377 401 111

DÁRCOVSTVÍ KRVE A 
KREVNÍ PLAZMY

Dárci krve a krevní plazmy jistě 
najdou po Plzni i další odběrové 
stanice. Zde uvádíme jen velmi 
úzký výběr.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
Adresa  – 17. listopadu 12
to.fnplzen.cz
Tel. +420 377 402 818
 
Provozní doba 
Po, Út, Čt, Pá 6:30– 12:00
St 6:30– 17:30
1x So v měsíci 8:00– 12:00

SANAPLASMA PLZEŇ
Adresa – Poděbradova 1
www.sanaplasma.cz
Tel. +420 378 322 860
 
Provozní doba 
Po–Út   7:00– 15:30
St–Čt   9:30– 18:00
Pá   7:00– 17:30
So   7:00– 13:00

ORGANIZOVAL JSI MATURÁK? VEDEŠ DĚTSKÉ 
TÁBORY? ZÁVODNĚ SPORTUJEŠ?

Jsme přesně jako Ty. Taky rádi děláme něco navíc, jelikož 
jen studovat by byla nuda. Díky studentské organizaci 
IAESTE máme možnost rozvíjet své schopnosti: 

— Organizací projektů 
— Spoluprací v týmu 

ZČU PLZEŇ

— Cestováním do zahraničí 
— Komunikací s firmami 

Zní to zajímavě? Taky se chceš rozvíjet, získat skvělé 
přátele, zdokonalit si jazyky a procestovat svět? 

PŘIDEJ SE K NÁM! 
Neváhej a ozvi se na zcu@iaeste.cz Více o nás nalezneš 
také na www.facebook.com/iaestezcuplzen
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nacházejí v přízemí hlavní budovy.
 
VŠEOBECNÁ POHOTOVOST
Ordinační hodiny 
Po–Pá 18:00–6:00
So–Ne nepřetržitě
 
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny
Po–Pá 18:00–00:00
So–Ne 6:00–18:00
 
Pozn.: Poplatek za návštěvu 
všeobecné nebo zubní pohotovosti 
činí 90 Kč.

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
www.fnplzen.cz
 
Celá fakultní nemocnice se skládá 
ze dvou areálů, z nichž jeden se 
nachází na Lochotíně a druhý na 
Borech. V lochotínském areálu jsou 
přijímány akutní případy. Pokud by 
měl být pobyt v nemocnici delší, 
převáží se pacienti do areálu na 

Borech. Mezi oběma areály jezdí 
linkový autobus provozovaný 
samotnou nemocnicí. Další 
informace naleznete na stránkách 
nemocnice.

AREÁL LOCHOTÍN
Adresa  Alej Svobody 80
Tel.  +420 377 103 111
AREÁL BORY
Adresa  Dr. Edvarda Beneše 13
Tel.  +420 377 401 111

DÁRCOVSTVÍ KRVE A 
KREVNÍ PLAZMY

Dárci krve a krevní plazmy jistě 
najdou po Plzni i další odběrové 
stanice. Zde uvádíme jen velmi 
úzký výběr.

TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ 
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
PLZEŇ
Adresa  – 17. listopadu 12
to.fnplzen.cz
Tel. +420 377 402 818
 
Provozní doba 
Po, Út, Čt, Pá 6:30– 12:00
St 6:30– 17:30
1x So v měsíci 8:00– 12:00
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Provozní doba 
Po–Út   7:00– 15:30
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Pá   7:00– 17:30
So   7:00– 13:00

Tisk: NAVA TISK, spol. s.r.o.

IAESTE


