Slezská univerzita v Opavě

Rozvoj a obnova materiálně technické základny Slezské univerzity v Opavě
na období 2006-2010
V uplynulé době docházelo k postupné modernizaci objektů, technologického a přístrojového
vybavení, a to především podle možností státního rozpočtu a vlastních omezených investičních
prostředků.
Pro splnění úkolů ve vzdělávací vědeckovýzkumné a sociální oblasti je nutno naplnit tyto cíle:
A) Obnova a modernizace nemovitostí v majetku univerzity:
Bezručovo nám. 13, Opava – prioritou je rekonstrukce střechy a oprava fasády budovy, dále
vybudování nových prostor v podkroví a zástavba vnitřního traktu objektu. Rekonstrukce bude
probíhat do roku 2008, nová výstavba pak do roku 2010. Termíny jsou však dále závislé na
zajištění finančních prostředků (objekt bude využíván opavskými součástmi SU).
Bezručovo nám. 14, Opava – kompletní rekonstrukce objektu s cílem vybudování moderní
univerzitní knihovny, centrálního archivu a nových výukových prostor včetně zázemí pro pedagogy. Projektová příprava bude zahájena ještě v roce 2005 studií využití. Rekonstrukce objektu
bude ukončena do r. 2010 (objekt bude využíván opavskými součástmi SU).
Hauerova 4, Opava – kompletní rekonstrukce za účelem zřízení víceúčelových velkokapacitních učeben, dále studoven a zázemí pedagogů. První stavební úpravy budou zahájeny již v
roce 2005 a budou pokračovat v letech 2006-2010 v závislosti na zajištění finančních prostředků
(objekt bude využíván opavskými součástmi SU).
Hradecká 17, Opava – rekonstrukce objektu B s cílem vytvořit novou ubytovací kapacitu pro
cca 100 posluchačů, která začala již v roce 2004, dokončení se předpokládá v r. 2006. Dále úplná
přestavba vnitřního nádvoří areálu pro účely parkování, ale také relaxace a vybudování
sportovního a oddechového zázemí na přilehlých pozemcích. V případě požadavku na výukové
prostory je lze vytvořit přestavbou objektu garáží v jižní části areálu (objekt bude využíván
opavskými součástmi SU).
Komárovská 25, Opava – navázání na rekonstrukci objektu z let 2000-2002 výměnou
původních oken, dokončení zateplení objektu. Uvedené práce mohou proběhnout v letech 20082010 (objekt bude využíván opavskými součástmi SU).
Olbrichova 25, Opava – pokračování v kompletní rekonstrukci budovy především s cílem
vytvořit specializovaná pracoviště pro podporu výuky počítačové gramotnosti v rámci celoživotního vzdělávání obyvatelstva, přípravu pedagogů a částečně také zřídit novou ubytovací kapacitu.
Rekonstrukce objektu bude probíhat postupně na základě zajištění finančních prostředků do r.
2010 (objekt bude využíván opavskými součástmi SU).
Na Vyhlídce 1, Karviná – celková rekonstrukce areálu tak, aby byl vytvořen moderní
univerzitní kampus. Rozsáhlé stavební úpravy, které postihnou výukové, ubytovací a stravovací

1

Slezská univerzita v Opavě

prostory a dále prostory knihovny, budou realizovány již v letech 2006 a 2007 (objekt bude
využíván Obchodně podnikatelskou fakultou SU v Karviné).
Univerzitní nám. 1934/3, Karviná – pokračování v postupné modernizaci objektu, především
vnitřního osvětlení a vzduchotechniky, vybudování centrálního archivu fakulty, dokončení
postupného odstraňování závad, zjištěných energetickým auditem, tj. dokončení zateplení fasád
jednotlivých budov, výměny oken, úpravy ústředního topení. Etapizace úprav je rozložena na
celé období 2007–2010 (objekt bude využíván Obchodně podnikatelskou fakultou SU v Karviné).
Za Drahou 3, Krnov – celková rekonstrukce areálu tak, aby splňoval funkční a energetické
nároky. Období realizace bude závislé na zajištění finančních prostředků. Probíhají stavební
úpravy spojené s odstraněním závad, zjištěných energetickým auditem, první etapa bude skončena již v r. 2005, následná etapizace je rozložena do konce roku 2010 (objekt bude využíván
Vzdělávacím centrem SU v Krnově).
Kromě výše uvedených konkrétních záměrů je nutné dále odstraňovat závady zjištěné
energetickými audity jednotlivých budov, zabezpečit jejich modernizaci v závislosti na potřebách
vycházejících z rozvoje univerzity a zajištěných finančních prostředků.
B) V rámci rozšiřování organizační struktury univerzity a potřeb připravit výstavbu nových
minikampusů, (případně získávání nových vhodných objektů).
C) Rozvoj informačních systémů:
SU bude rozvíjet integrovaný ekonomický a pedagogický informační systém, pozornost bude
věnována zvýšené ochraně dat (bezpečnost sítě, antivirová ochrana atd.), bude se zavádět projekt
eLearningu, tj. využití a udržování distribuované multimediální oborově a předmětně orientované
databáze pro podporu interaktivní výuky.
D) Rozvoj informační struktury a modernizace přístrojového vybavení:
Mezi hlavní priority SU patří modernizace páteřní sítě podporující nejnovější standardy
a zavádění nových síťových technologií, v maximální možné míře bude inovace serverů a vybudování učeben pro videokonference, přenos hlasu po datové síti (VoIP) mezi jednotlivými
objekty fakulty a univerzity, využití IP telefonie mezi univerzitami, účast na budování metropolitní sítě měst Opava a Karviná, budování a modernizace strukturované kabeláže v dalších
budovách univerzity, napojení dalších budov na počítačovou síť LAN pomocí optického propojení, zapojení univerzity do projektu evropských vysokorychlostních sítí, tj. vytváření podmínek
pro využívání nových technologií testovaných na vysokorychlostních sítích za účasti CESNETu.
Rovněž bude probíhat modernizace počítačových učeben, odborných laboratoří a dalších technologických celků.
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Rozvoj a obnova materiálně technické základny na období 2006-2010
Finanční kvantifikace

Název akce
Bezručovo nám. 13, Opava
Bezručovo nám. 14, Opava
Hauerova 4, Opava
Hradecká 17, Opava
Komárovská 25, Opava
Olbrichova 25, Opava
Na Vyhlídce 1, Karviná
Univerzitní nám. 1934/3, Karviná
Za Drahou 3, Krnov
SZNN
CELKEM

INV
100
150
50
30
10
20
250
80
60
20
770

mil. Kč
NIV
40
50
20
10
3
6
50
20
10
20
229

celkem
140
200
70
40
13
26
300
100
70
40
999

Komentář:
Jedná se o předpokládanou výši, konečná výše finančních prostředků bude upřesněna po
zpracování příslušné projektové dokumentace.
Zpracoval: Ing. Tomáš Kolarčík, vedoucí investičního oddělení SU
V Opavě dne 20.11.2005
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