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Úvodní slovo ředitelky

Vážení absolventi, studenti, 
kolegové a přátelé,

Střední průmyslová škola stavební, Opava, 
příspěvková organizace (nebo častěji zkrá-
ceně opavská stavebka) letos slaví 70 let od 
svého založení. Když byla 1. 9. 1949 zapsána 
do rejstříku škol, šlo o první stavební průmys-
lovku v našem Moravskoslezském kraji. Jejím 
cílem bylo vychovat novou generaci odborní-
ků ve stavebním průmyslu, a pomoci tak s no-
vým budováním našeho zničeného státu. Také 
její současné sídlo na Mírové ulici se nachází 

v budově, která musela po 2. světové válce 
doslova vstát z popela a kterou si tehdejší stu-
denti pod vedením svých učitelů znovu vybu-
dovali vlastními silami. O to více si vážíme, 
že ji můžeme stále využívat ke vzdělávání no-
vých generací mladých lidí. Za dobu fungo-
vání školy se naše instituce zapsala nejen do 
historie MSK, ale i do historie našeho města 
a stala se jeho nedílnou součástí. Tradice naší 
školy nás těší, ale zároveň zavazuje k tomu, 
abychom si i v budoucnosti stále dobře vedli 
a nezklamali.

Škola je živý organismus, ve kterém musí 
souznít učitelé a studenti, proto jsem velmi 
ráda, že stejně jako v minulosti i nyní se ško-
la může pyšnit kvalitním pedagogickým sbo-
rem. Domnívám se, že hlavním cílem vzdělání 
je, aby člověk viděl před sebou jasně svou ces-
tu života a její smysl. A také tady hrají učitelé 
důležitou roli v utváření charakteru mladého 
člověka, jeho názorů a následně v dalším ži-
votním uplatnění, a to jak na poli profesním 
tak osobním.

Všichni dobře víme, jak je osobnost učite-
le pro další život studenta důležitá. Někteří 
učitelé naším životem jen projdou a na jejich 
jména si už za čas ani nevzpomeneme, ale jiní 
do našeho života vstoupí, ovlivní nás a třeba 
navždy změní náš život. A právě to jsou uči-
telé – osobnosti, na které vzpomínáme i po 
letech. Jsou nám inspirací, motivují nás k lep-
ším výkonům, dívají se dopředu a jsou nám 
průvodcem na cestě vzděláváním.

Nedílnou součást činnosti naší školy tvoří 
spolupráce s odbornými firmami. Spoluprá-
ce probíhá na různých úrovních – formou 
odborných praxí, odborných soutěží, exkur-
zí nebo přímo zapojením odborníků z firem 
do výuky formou přednášek či školení jak pro 
studenty, tak pro učitele. Zvláštní poděkování 
patří těm, kteří s námi spolupracují při dnech 
otevřených dveří a pomáhají tak při propagaci 
oborů stavebnictví a geodézie mezi potencio-
nálními uchazeči, a těm, kteří naši školu pod-
pořili finančně a tím pomohli k jejímu rozvoji 
či prezentaci školy na veřejnosti. Všem firmám 
ochotným ke spolupráci patří velký dík, velmi 
si toho vážíme a věříme, že i další generace 
našich absolventů a následně majitelů či za-
městnanců odborných firem budou nadále se 
školou spolupracovat a přibližovat tak našim 
studentům realitu praxe. Děkujeme, že společ-
ně s vámi můžeme připravovat naše studenty 
na Průmysl 4.0. Věřte, že bez vaší podpory by 
naše práce byla obtížnější.

Historie školy je zcela logicky spjata s udá-
lostmi dějin, s momentální politickou situa-
cí v naší zemi a ve světě v té či oné době. Je 
prostě nedílnou součástí dějin. Letopočty 
s devítkou na konci byly pro naši zemi často 
významné a jsou významné i pro naši školu. 
Snad není náhodou, že letos slavíme nejen 
70. výročí naší školy, ale zároveň také 30 let 
od sametové revoluce, která nám dala svobo-
du. Ne každý ale umí se svobodou zacházet, 
protože svoboda je schopnost volit, rozhodo-
vat a jednat podle své vůle a nést za to zod-
povědnost. A i tady má právě škola důležitou 

úlohu, protože jak již dávno řekl John Fitzge-
rald Kennedy: „Svoboda bez vzdělání je ne-
bezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“ 
S tím nelze jinak než souhlasit. Proto se stu-
dentům snažíme vštěpovat, že nemají pouze 
práva, ale také povinnosti.

Velice děkuji kolegům, studentům, zřizovate-
li a partnerům školy za uplynulých deset let, 
kdy jsem měla tu čest být ředitelkou „opavské 
stavebky“ a společně s vámi všemi realizovat 
nastavenou dlouhodobou koncepci školy.

Závěrem přeji naší škole k jejímu jubileu vše 
nejlepší!

Ing. Karla Labudová, 
absolventka (1984 – 1988), 
učitelka odborných předmětů (1999 – 2009), 
ředitelka Střední průmyslové školy 
stavební, Opava, příspěvková 
organizace (2009 – dosud)



Historie školy
Po II. světové válce bylo nutné vychovat no-
vou generaci stavařů, kteří opraví a vybudují 
nové Ostravsko. Proto je v Opavě zřízena Prů-
myslová škola stavební při národním podniku 
Československé stavební závody, Opava, kte-
rá zahájila svou činnost 1. září 1949. Jednalo 
se o dvouletou závodní mistrovskou školu pro 
budoucí vedoucí techniky. Správou školy, kte-
rá prozatímně sídlila v budově gymnázia na 
Komenského ulici, byl pověřen Jiří Žurek.

Ve školním roce 1951–1952 byla na škole pou-
ze jedna třída. Škola byla podřízena nově 
vzniklé ostravské škole a byla pod názvem 
Vyšší průmyslová škola stavební v Ostravě, 
elokovaná podniková třída n. p. Pozemní 
stavby v Opavě, řízena správcem Jaromírem 
Dvořákem.

Ministerstvo školství rozhodlo o reformě 
škol a od 1.  září  1952 škola působí pod ná-
zvem Vyšší průmyslová škola stavební v Opa-
vě s kmenovým čtyřletým studijním oborem 
Pozemní stavby. Škola sídlí v budově hospo-
dářské školy na ulici Hany Kvapilové. Násle-
dující školní rok má škola již 6 tříd, a proto 
její výuka probíhá také v dalších prozatímních 
prostorech ve Dvořákových sadech, kde sou-
časně probíhala výuka zdravotní školy a školy 
pro společné stravování.

Jaromír Dvořák
pověřen správou školy 1952 – 1955

Po 2. světové válce byla budova školy 
z 80 % poškozena (1945)

První absolventi dvouletého studia (1951)

První maturanti čtyřletého studia (1956)

Od 5. září 1954 sídlí škola na ulici Mírová 3

Zásluhou učitele Ing. Ladislava Forejtka 
a žáků se rekonstruuje válkou zdevastovaná 
budova bývalé školy na ulici Mírová 3. Výuka 
se od 5. září 1954 přesouvá do tohoto nového, 
vlastního, sídla, kterým je dodnes.

V roce 1955 škola mění jméno na Průmyslová 
škola stavební a ředitelem se stává Jiří Žurek. 
V roce 1955–1956 byla budova školy rozšířena 
o – na tu dobu velkorysou – tělocvičnu, kabi-
nety a byt školníka.

Ing. Forejtek je autorem přístavby tělocvičny (1955)

Jiří Žurek
ředitel školy 1955 – 1963



Přístavby kabinetů a bytu školníka, 
které prováděli sami žáci (1956).

V roce 1960 přibývá k oboru Pozemní stavby 
také dvouletý obor Geodézie pro absolventy 
jedenáctiletek (gymnázií), který je veden ve 
spolupráci s Ústavem geodézie a kartografie 
v Opavě.

V roce 1963 se stává ředitelem Ing. Oldřich 
Ponča, který zanedlouho odchází přednášet 
na VUT v Brně. Jeho nástupcem se od roku 
1964 stává Ing. Jan Lukšík.

Rekonstruovaná školní budova kapacitně ne-
stačila, a tak v roce 1964 přibývají nové labo-
ratoře, dílny a rýsovny (tzv. „věž“).

V letech 1967 – 1975 působila při škole Dívčí 
odborná škola.

Od 1.  dubna  1968 se stává ředitelem školy 
Lubomír Štencel. Tendence zrušit stavební 
průmyslovku v Opavě, kterým musel čelit, 
byly naopak impulzem k rozmachu školy – 
zvyšování počtu tříd, zkvalitnění zázemí ško-
ly, rozšiřování pedagogického sboru a inten-
zivnější spolupráci se zejména odbornými 
partnery školy.

Škola se rozrůstala a kapacita budovy opět 
přestala stačit. Proto bylo prodlouženo vý-
chodní dvorní křídlo a od roku 1971 zde jsou 
další tři učebny. V následujících letech přibývá 
postupně zázemí pro odborný výcvik (1974), 
tzv. „domeček“ (1975), šatny a sklady praxe, 
učebna elektrotechniky (1982) a po celé obdo-
bí dochází k modernizaci výuky didaktickou 
technikou.Přístavba odborných učeben, tzv. „věže“ (1964)

Ing. Oldřich Ponča
ředitel školy 1963 – 1964

Ing. Jan Lukšík
ředitel školy 1964 – 1968

Lubomír Štencel
ředitel školy 
1968 – 1984

Tzv. „domeček“, který sloužil jako 
klubovna svazáků (1975).



Přístavba východního křídla hlavní budovy (1971).

To, co dnes vnímáme jako samozřejmé, 
např. kalkulátory, bylo v té době výstřelkem 
techniky.

Škola vyučuje v nových formách: pětileté ve-
černí studium ukončené maturitou (1974 – 
1981) a tříleté nástavbové studium vyučenců 
zakončené maturitou (1976 – 1981).

Od roku 1984 se stává ředitelem Ing. Jindřich 
Valeček, který pokračuje v duchu svého před-
chůdce. Na škole je otevřen od roku 1988 čtyř-
letý obor Geodézie a první učebna výpočetní 
techniky (1987).

Od 1. září 1990 se stal prvním porevolučním 
ředitelem Mgr. Jan Novák.

Ing. Pravdomil Gebauer byl jmenován ředi-
telem v roce 1992. Je nejdéle působícím ředi-
telem (17 let). Hned v počátcích jeho období 
vznikají nová zaměření oboru Stavebnictví – 
Pozemní stavitelství, Stavební obnova a ve své 
době žádané Podnikání a management.

Ředitel byl členem okresní školské rady, po-
radního sboru ministra školství, dlouholetým 
předsedou asociace ředitelů stavebních prů-
myslových škol, působil při Národním ústavu 
odborného vzdělávání, kde se podílel na vzni-
ku Rámcových vzdělávacích programů pro 
obor Stavebnictví a byl radním města Opavy.

Po celé své období kladl důraz na moderniza-
ci učeben a celé školy. Zřizuje novou kotelnu, 
rekonstruuje celou elektroinstalaci, buduje 

Ing. Jindřich Valeček
ředitel školy 1984 – 1990

Mgr. Jan Novák
ředitel školy 1990 – 1992

Ing. Pravdomil 
Gebauer
ředitel školy 
1992 – 2009

Stavba nové vstupní 
haly školy (1999) ↓

počítačovou síť včetně učeben s výpočetní 
technikou, posilovnu, vybavuje třídy a kabi-
nety novým nábytkem, počítači a projektory, 
zkrátka proměňuje školu. V roce 1999 uvedl 
do provozu novou vstupní přístavbu – vesti-
bul, šatny se skříňkovým systémem a halu pra-
xe, kterou postavili převážně sami žáci. Připo-
juje k areálu školy sportoviště za halou praxe.

V roce 2000 se stává zřizovatelem školy Mo-
ravskoslezský kraj a ředitel místo nevyužívané 
terasy na vrcholu „věže“ staví novou počítačo-
vou učebnu a přístavbu zatepluje.

Zásadních změn doznal exteriér školy v roce 
2004, kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
střechy a fasády podle původní dokumentace 
vídeňského architekta Franze Kachlera z roku 
1891, který je také architektem Slezského zem-
ského muzea v Opavě. Historická budova se 
stala díky citlivým rekonstrukcím, které řídil 
Ing. Pravdomil Gebauer a financoval Morav-
skoslezský kraj, důstojným sídlem stavební 
průmyslovky.

Od roku 2004 se k oborům Stavebnictví 
a Geodézie a katastr nemovitostí přidává nový 
obor Technické lyceum, který jsme vyučovali 
do roku 2015.

V souvislosti s reformou školství byly na konci 
funkčního období Ing. Pravdomila Gebaue-
ra připraveny školní vzdělávací programy: 
Pozemní stavitelství a konstrukce, Pozemní 
stavitelství a architektura, Geodézie a katastr 
nemovitostí a Technické lyceum.



„Věž“ se rozšiřuje o další učebnu 
a je zateplena (2000).

Převážně sami žáci postavili 
novou halu praxe (1999).

Původní návrh vídeňského architekta Franze 
Kachlera a vzhled budovy školy (1891).

Promyšlenými rekonstrukcemi střechy a fasády 
historické budovy (2004), které řídil ředitel 
školy Ing. Pravdomil Gebauer a financoval 
Moravskoslezský kraj, získala historická budova 
původní vzhled a proměnila se k nepoznání.

Do jedné z ozdobných 
koulí na střeše vložil 
pan ředitel vzkaz 
pro další generace. 
Ale na ten si ještě 
dlouho počkáme.

Exteriér školní budovy před rekonstrukcí (2003).

V podkroví vznikly nové prostory (sborovna).



Ing. Karla Labudová
ředitelka školy 
2009 – dosud

Z realizovaných evropských projektů škola 
např. zrenovovala stavební laboratoř a získala moderní 
geodetické přístroje v projektu inicializovaném MSK.

Od roku 2009  až  dosud je ředitelkou školy 
Ing. Karla Labudová, která pokračuje v péči 
o školu. Byly opraveny střechy nad tělocvič-
nou a halou praxe, proběhly rekonstrukce so-
ciálních zařízení v hlavní budově školy, byla 
vyměněna nevyhovující okna, renovovány 
podlahy v učebnách i tělocvičně, průběžně 
probíhá sanace budovy a mnohé další. Pravi-
delně probíhá obměna výpočetní techniky – 
počítačů i dataprojektorů, je pořízena 3D 
tiskárna a nové přístrojové vybavení geodetů 
a geoinformatiků, jako jsou totální stanice, 
GPS stanice, dron.

Využívá možností, které nabízí členství v Ev-
ropské unii a s tím související nabídky do-
tačních programů. Od roku 2009 škola rea-
lizovala 13 projektů z fondů Evropské unie 
a 4 projekty z rozpočtů Moravskoslezského 
kraje a města Opavy. V součtu škola získala 
na realizaci těchto projektů v období 2009 – 
2019 cca 12,7 mil. Kč. V rámci těchto projek-
tů měli naši žáci a učitelé možnost získávat 
zkušenosti v zahraničí (programy Leonardo, 
Comenius, Erasmus+, OP VK), vznikaly nové 
odborné učebnice a studijní materiály tvoře-
né pedagogy školy, žáci prostřednictvím stí-
nování a exkurzí poznávali chod ve firmách, 
pořádali jsme pro žáky různé přednášky na 
odborná témata, popularizovali jsme staveb-
nictví a geodézii na ZŠ, věnovali se ekolo-
gické výchově, vedeme kroužky a doučování 

Současnost školy

První místa našich žáků v ČR z roku 2019  
(Ondřej Bradávka ↑ a Ondřej Kuba ↓, 3. ročník).

Velkých úspěchů dosahují naši žáci nejen díky svému 
talentu a pracovitosti, ale i díky odbornému vedení 
našich učitelů, ze kterých vynikají úspěchy žáků 
Ing. Tomáše Fischera (na obrázku uprostřed dole).

lupracuje s MSK, a to na přípravě projektu 
Přírodní vědy v technických oborech, v rámci 
kterého bude rekonstruována učebna chemie 
(předpokládaný rozpočet 2,71 mil. Kč).

Současná ředitelka klade velký důraz na ja-
zykovou přípravu studentů i učitelů, k če-
muž využívá hodin anglického jazyka s ro-
dilými mluvčími, organizování přednášek 
a workshopů v anglickém jazyce, studenty 
vede k zapojování se do soutěží v anglickém 
jazyce a škola pořádá jazykově vzdělávací po-
byty ve Spojeném království. Kromě jazyko-
vého vybavení je důležitá příprava studentů 
na současný nástup BIM a GIS technologií, 
což se bezprostředně promítá do náplně škol-
ních vzdělávacích programů. Výuka v progra-
mech AutoCAD, ArchiCAD, Lumion, Geus, 
Kokeš, Groma, Microstation, KROS a dalších 
je samozřejmostí.

Dnes se na škole vyučuje obor Stavebnictví 
ve dvou školních vzdělávacích programech 
Pozemní stavitelství a konstrukce a Pozemní 
stavitelství a architektura a obor Geodézie 
a katastr nemovitostí ve školním vzdělávacím 
programu Zeměměřictví a geoinformatika.

Velkých úspěchů dosahuje škola v posledních 
deseti letech v různých odborných soutěžích. 
Že jsou naši studenti nejlepší v České repub-
lice, není výjimkou. Největších úspěchů do-
sahujeme v soutěžích vyhlašovaných firmami 
Velux (7× 1. místo a 2× 2. místo a 2× 3. místo 
v rámci ČR), Ytong (2× 1. místo, 2× 2. mís-
to a 1× 3. místo v rámci České republiky),  

pro žáky a mnoho dalšího. Kromě toho jsme 
se ve spolupráci s MSK zapojili do projektu 
Moderní zkušební laboratoře, který nám 
umožnil rozšířit vybavení stavební laborato-
ře a geodetických zařízení v celkové hodnotě 
2,24 mil. Kč. V současnosti škola opět spo-



Místo nevyužívané 
učebny zřídila 
ředitelka Ing. Karla 
Labudová klub pro 
žáky s kulečníkem, 
fotbálkem a ve 
vestibulu školy máme 
zrenovovaný klavír. 
Vše, včetně posilovny, 
slouží žákům i v době 
mimo vyučování.

Wienerberger (2× 1. místo a 1× 3. místo v rám-
ci ČR) nebo Schiedel, kde jsme v jednom 
roce dokonce obsadili 1., 2. i 3. místo. Dále 
jsou žáci úspěšní ve Středoškolské odborné 
činnosti (2× 1. místo, 2× 2. místo a 1× 3. mís-
to v republikovém kole) a mnohých dalších 
soutěžích. Jejich úspěch dokazuje každoroční 
zařazení našich studentů mezi nejlepší oceňo-
vané žáky a týmy Moravskoslezského kraje.

Samozřejmě všichni učitelé věnují největší 
část své energie vzdělávání odbornému i vše-
obecně vzdělávacímu. Stále se snaží zlepšovat 
metody výuky a přístupy k žákům. Zároveň 
chceme, aby byla škola tím nejlepším místem 
i pro další rozvoj studentů, proto se snaží-
me vytvářet ty nejlepší podmínky pro jejich 
všestranný rozvoj a růst. Chceme, aby na ško-
lu vzpomínali také jako na místo, kde si našli 
nové přátele a zažili mnoho zábavy, a to ne-
jen vzděláváním se, ale třeba na adaptačních, 
lyžařských nebo sportovních kurzech, při 
exkurzích, soutěžích a dalších mimoškolních 
akcích. Škola je pulsující organismus. O tom, 
že jí srdce tepe na pravém místě a správným 
rytmem, se můžete přesvědčit sami. Srdečně 
vás zveme k návštěvě.

Za dobu své existence škola vychovala několik 
tisíc odborníků. Dnes jsou navíc mámy, táto-
vé, kolegové, … Věříme, že naše škola k jejich 
dobrému základu přispěla. Doufáme, že jsou 
na školu stejně hrdi jako my na ně.

Seznamy učitelů 
a absolventů školy jsou 

k dispozici v elektronické 
formě na stránkách školy 

www.spsopava.cz/almanach.
Pedagogický sbor (1989)

První učitelé byli převážně externisté (1955)

Pedagogický sbor (2001)

Pedagogický sbor (2019)

Za 70 let úspěšně maturovalo na naší škole

5856 absolventů, z toho:

4514 absolventů stavebnictví,
1202 absolventů geodézie a
140 absolventů technického lycea.



Brožuru vydala Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace, v roce 2019 u příležitosti 
70. výročí založení školy v nákladu 500 ks / Texty a historické údaje vychází z knihy „Střední průmylová škola stavební 
v Opavě“ (ISBN 978-80-254-0230-6) vydané v roce 2007 / Foto: archiv školy / Grafické zpracování, texty o historii: 
Mgr. Ivo Rychtar / Úvodní slovo a texty o současnosti školy: Ing. Karla Labudová.
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Fotografie části areálu školy pořízená naším dronem (2019)

… UŽ 70 LET


