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zpět
Rok: 2004
Architekt: Helena Zemánková
Architekt: Václav Zemánek
Budova UTB - fakulta aplikované informatiky Jižní svahy - vyrostla na místě, kde stávala původně
13. základní škola (první základka na JS - Šebestián Zelina) v roce 2004. Již v 80-tých letech se v
budově školy vyskytly stavební problémy, kdy budova prakticky praskla v základech ve dví a žáci tak
museli 2 roky dojíždět do školy na Podhoří. Na konci 90-tých let se začalo znovu uvažovat o
rekonstrukci či zrušení školy a její místo si začala nárokovat dynamicky se rozšiřující univerzita.
Rozhodnutí základní školu zbourat ve své době vyvolávalo dost značný nesouhlas, nicméně projekt
UTB nakonec zvítězil.
Na místě bývalé základní školy posléze vyrostla moderní výšková budova podle plánů H. Zemánkové
a V. Zemánka. Je zřejmé že rozrůstající se univerzita potřebovala pro své potřeby poměrně značný
prostor a tak musela vyrůst na okraji souboru JS zcela nová budova UTB - výškově i objemově
znatelnější než původní stavba. Nutno poznamenati, že samotný návrh budovy není vůbec špatný
(byť vhodnější by byl asi na jiném místě), nicméně vytvořil v jedinečném souboru JS jakési cizí
předimenzované těleso - a tam kde Š. Zelina a J.Gřegorčík elegantně nechali zakončit výškový
horizont klesající směrem od I.Segmentu (škola nebyla na horizontu téměř vůbec patrná) - vyrostla
obří až gigantická krabicovitá hmota, která bohužel navíc ani barevně se souborem JS příliš neladí (v
kombinaci s oranžovou se vyskytla nikoliv bílá, nýbrž podivně zelená barva na bocích budovy?!).:
V roce 2011 se v těsném sousedství (na místě bývalého školního hřiště) začala stavět nová budova
vědecko-technicého parku UTB od stejné architektky a nutno poznamenat, že nové vědecké centrum
UTB [1]se celkem zdařile vyvedlo a zapadá velmi citlivě do okolního panoramatu.
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