8. část rekonstrukce školního statku v Opavě

Modernizace školního statku v Opavě – „Rekonstrukce stáje pro chov
masného skotu se zázemím“
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Školní statek, Opava, příspěvková organizace s podporou svého zřizovatele, tj.
Moravskoslezského kraje, se snaží využít svůj potenciál jedinečného vzdělávacího
zařízení na Moravě a ve Slezsku a účelně zmodernizovat své zastaralé nebo nevyužité
prostory. I přesto, že v posledních letech neproběhla žádná větší investiční akce je
školní statek v Opavě jedním z mála fungujících zařízení svého druhu v rámci České
republiky a má možnost obnovit některé provozy, které byly kdysi účelně vybudovány
a byly chloubou zemědělského vzdělávání.
Odloučené pracoviště Farma se nachází na pozemcích kat. území Opava předměstí,
mapový list Opava 9-/1.Opava 9-4/1. Celé středisko bylo značně rozsáhlé, v dané době
využívané max. z 30 % ke svému účelu, statkem ani školou do budoucna nevyužitelné
ve stávajícím rozsahu. Stáje byly naprosto zastaralé, opuštěné, neschopné ekonomicky
rozumné modernizace v daném rozsahu. Novým vedením statku v roce 2014 bylo
navrženo částečné zachování střediska v rozsahu asi 2/3, rekonstrukce 3 zastaralých
objektů na výukové stáje skotu, prasat a prostory pro uskladnění drahé zemědělské
techniky, úpravy ostatních budov a technologií, jejich modernizace a sladění do
uceleného systému. Zbytek střediska byl navržen k prodeji. Areál tak bylo možné
uceleně oddělit, zmenšit a zmodernizovat pro výukové využití.
Vlastní rekonstrukce financována Školním statkem v Opavě:
Rekonstrukce stáje pro odchov masného skotu (odchovna býků) - výkrm skotu byl
přesměrován z objektů určených k likvidaci do nevyžívané stavby starého kravína kde
byla nutná rekonstrukce (vybetonování podlah, zábrany, oprava střechy, fasáda, vrata,
okna). Byly rovněž vybudovány venkovní boxy pro odchov mladého dobytka.
Maximálně tak byl využit stávající nejvíce zachovalý objekt, který byl léta opuštěný.
Celá akce navazuje na koncepci využití areálu farmy, jeho zmenšení a plánovanou
výstavbu nových stájí pro chov skotu, pro chov prasat, skladovací nádrže na kejdu a
sklad strojů, modernizaci učebny a výstavbu nového sila a posklizňové linky.
Rekonstrukce proběhla vlastními silami v termínu listopad 2017 – březen 2018 a
vyžádala si náklady cca 400 000,-- Kč.
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Následně v termínu září 2021 – březen 2022 proběhla výstavba nového sociálního
zázemí pro zaměstnance a žáky, kteří jsou na praxi v areálu celé farmy. Ze 3 mnoho
let nevyužívaných prostor byly vybudovány šatna pro žáky, šatna pro zaměstnance,
místnost pro svačinu, případně zápis, toaleta a sprchy. Rekonstrukce proběhla včetně
nové elektroinstalace, vody a odpadů, výměny oken a dveří, nových podlah i omítek a
vybavení sanitárním zařízením a nábytkem. Rekonstrukci prostor provedla firma RMK
s.r.o. Opava nákladem 500 000 Kč.
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„Rekonstrukce stáje pro chov masného skotu
se zázemím“
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