Jihlava sní o zářivé knihovně
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Architekt dokončil projekt výstavby několika nových budov Vysoké školy polytechnické
Jihlava - Proskleným mostem do velké knihovny s hodně pestrobarevnou „fasádou“ možná
budou procházet studenti jihlavské Vysoké školy polytechnické.
Jihlavský architekt Jaroslav Huňáček dokončil ve spolupráci se zástupci polytechniky projekt
několika nových „univerzitních“ budov.
Nyní přijde na řadu ovšem ještě náročnější etapa prací - shánění peněz na výstavbu. Nová
knihovna vychází odhadem na 481 milionů korun. Proměna současné budovy polytechniky,
včetně přístavby auly, by přišla téměř na 120 milionů korun. A nová menza má stát asi 70
milionů.
„Vysoká škola polytechnická si stanovila ‚harmonogram růstu‘. Konečným stavem je
přibližně 3 500 studentů a na to je nastaven rozvoj celého areálu,“ popsal architekt Huňáček.
Některé změny se plánují i v nové budově školy - stavby z roku 1906, která stojí mezi
Horáckým zimním stadionem a autobusovým nádražím. Knihovna má naopak vyrůst na
sousedních pozemcích někdejší „staré“ nemocnice.
Ty už patří polytechnice a stavební dělníci tam začali bourat bývalé nemocniční „baráky“.
Včera rozebírali části střechy.
Pokud se budou nové objekty stavět, pak určitě po etapách. „Naše představa je taková, že v
první etapě by hlavně vyrostla nová aula, kterou polytechnika a konečně i město Jihlava
potřebuje nejvíce. Ve druhé fázi by přišla na řadu knihovna,“ nastínil rektor polytechniky
Ladislav Jirků.
Nyní má škola asi 2 500 studentů na denním i dálkovém studiu. Na takový počet ovšem není
stavba z roku 1906 koncipována. Zpočátku to navíc byl soud. „Hlavně na začátku semestrů
bývá v naší škole docela nátřesk,“ připustil Marek Lukáš, který studuje cestovní ruch.

Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj Vysoké školy polytechnické, se věnuje otázce
financování nákladných staveb, jakými jsou nová knihovna, menza a aula.
Na výstavbu nových prostor hodlá škola získat dotace. To je ale v současnosti komplikované.
„Podle současných podmínek dotací rozšiřování kapacit vysokoškolské výuky v méně
rozvinutých regionech jsme zatím znevýhodněni. Objevila se totiž podmínka ze strany
ministerstva školství, že žádost o příspěvek mohou podávat pouze školy, které mají
akreditovány doktorské studijní programy. Ty my na polytechnice nemáme. A ani nemůžeme
ze zákona mít,“ uvedla Alena Štěrbová.
„Zkusíme se spojit s pracovišti podobně zaměřených vysokých škol. Pokusíme se také jednat
o tom, aby tato znevýhodňující podmínka v příštích výzvách k předkládání projektů nebyla. O
dotace budeme žádat i na ministerstvu školství. Chce to nadále o našem záměru informovat,
intervenovat, prosazovat, lobovat… a tou cestou také jdeme,“ doplnila prorektorka
polytechniky. Škola potřebuje pořádnou vysokoškolskou knihovnu, která by sloužila i
širokému okolí jako centrum vědeckých informací.
Také chce posilovat svou pozici ve výuce žádaných technických oborů, jako jsou
elektrotechnika, informatika, počítačové systémy a strojírenství. Součástí nového objektu
knihovny by byly nové odborné laboratoře, pracovny a učebny. Sídlily by tam katedry
životního prostředí, elektrotechniky a strojírenství.
Současná menza ve staré budově, která vaří pro téměř tisíc strávníků, praská ve švech. Stejné
je to i s učebnami, aulou, šatnou a bufetem.

* Co je v plánu největší proměny školy
výukové centrum
– 118,5 milionu Kč (včetně DPH)
– přednáškové sály
– 12 seminárních pracoven
– občerstvení se zázemím
– kabinety vyučujících
– nová aula zhruba pro 330 osob
– rektorát
vysokoškolská knihovna
– 481,3 milionu Kč
– velká vstupní hala
– knihovna a její zázemí, čítárna
– kopírovací centrum
– katedry a kabinety
– učebny včetně počítačových
– občerstvení
– prodejna skript
menza
– 70 milionů Kč
– jídelna, bufet
– minutková kuchyně

