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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA UKONČILA PROJEKT RIPO 
 
Plzeň, 26. února 2015 – Západočeská univerzita v Plzni ukončila realizaci celého projektu „RIPO - 
Rozšíření informační podpory“, financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 
(OP VaVpI). Díky projektu byla rozšířena knihovna v areálu Bory, zrekonstruována serverovna  
a vybudovány prostory určené k archivaci dokumentů ZČU. 
 
„Jsem ráda, že se podařilo splnit cíle projektu, tedy pomocí OP VaVpI posílit infrastrukturu univerzity  
a zlepšit tak podmínky, které vyžaduje realizace nových vědeckých metod. Univerzitní infrastruktura 
nyní vyhovuje i náročným potřebám nově vybudovaných výzkumných center na ZČU,“ shrnula 
rektorka ZČU Ilona Mauritzová. 
 
V přistavěné knihovně nyní studenti využívají pět nových skupinových a devět individuálních 
studoven, mají k dispozici moderní audiovizuální a výpočetní techniku a nově zřízenou kavárnu.  
V rámci projektu bylo zakoupeno moderní technické vybavení, například multifunkční zařízení pro 
kopírování, tisk a skenování nebo zařízení umožňující samoobslužné půjčování či vracení (selfcheck). 
Jsou zde světelné tabule, prostřednictvím nichž jsou uživatelé informováni o novinkách v knihovně  
a na univerzitě a funguje zde „bibliobox“, který umožňuje čtenářům vracet knihy i v době uzavření 
knihovny. Knihovna z projektu pořídila rovněž nové elektronické a tištěné knihy a technologie – 
například systém Summon, který jako jednotné vyhledávací rozhraní umožňuje prohledávat všechny 
elektronické informační zdroje knihovny jedním dotazem, a tím získat komplexní výsledky.  
 
V rámci projektu RIPO byla rovněž rozšířena a modernizována serverovna. „Nyní se do stejně velké 
místnosti vejde až šestkrát více serverů. O přívod energie se stará nové energocentrum, schopné 
garantovat nepřerušitelné napájení. V případě výpadku elektrické energie startuje nový dieselový 
agregát, který je připraven vyrábět až 750 kW elektrické energie po prakticky libovolnou dobu,“ 
vysvětlil ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU Jan Rychlík. Odvod tepla zajišťuje 
moderní chladicí systém, jehož zásluhou se již nebudou přehřívat počítačům procesory, paměti ani 
disky. „Unikátním řešením je automatický hasicí systém. Ten předchází velkým škodám, které by mohl 
napáchat potenciální požár. Umí ho zlikvidovat už v zárodku tím, že naplní místnost speciální směsí 
plynů s hasicím účinkem,“ doplnil Jan Rychlík. 
 
Zároveň byly zakoupeny výkonné počítače uspořádané do klastru, který poskytuje výkon k rozsáhlým 
simulacím a realizacím nových vědeckých metod. Z projektu bylo pořízeno i nezbytné posílení 
počítačových sítí a zajištění ochrany jak jednotlivých zařízení, tak i uživatelů a jejich dat, a došlo  
k významnému rozšíření datových úložišť a zálohovacího prostoru. 
 
 


