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argumenty pro pochopení  nekompetentních a nekorektních důvodů  

výpovědi TCP uváděných Radou MČ Praha 5  (říjen – prosinec  2016) 
 

1) Školní areál Ţvahov musí slouţit jako rezervní prostory pro „Smíchov – Jih“ 

Demografie "Smíchov - Jih" (viz dokumentace IPR) vymezuje toto území jako rizikové - je 

zde nyní deficit 328 ţáků ZŠ (červené pole) a není tu ţádná ZŠ budova (černě šrafované 

pole). Do tohoto území částečně zasahují  pěší dostupnosti ZŠ Radlická, U Santošky, Grafická 

a Drtinova (viz mapa + schéma), ale cca 40% území není vůbec pokryto (v ţádném případě 

sem nezasahuje pěší dostupnost ze ZŠ Ţvahov!   V roce 2020 by byl deficit "Smíchov - Jih" 

jiţ 428 ţáků ZŠ, ale nyní Sekyra Group slibuje uprostřed Smíchov City zvětšení území pro 

"školství" a výstavbu nové ZŠ pro 600 ţáků - tedy včetně MŠ. 

 

2) Školní areál Ţvahov bude slouţit pouze ţákům ZŠ - zavedeme také 2. stupeň ZŠ 

Demografie „bilančního územního celku“  Hlubočepy - Zlíchov (viz dokumentace IPR + Č. 

statistický úřad: mapka + schéma pěší dostupnosti + demografická tabulka) ukazuje kapacitu 

areálu Ţvahov, která je vymezena téměř přesně tímto územím. Ze statistických údajů tohoto 

"demograficky stabilizovaného území" vyplývá průměrný počet ţáků v jednom ročníku 1. 

stupně ZŠ = 19,7 (těsně nad hranici přípustnosti = 17) a u 2. stupně 12,4  (hluboko pod hranicí 

přípustnosti). Logicky tedy areál můţe dlouhodobě slouţit stávajícím dvěma školám:  

přípravné oddělení MŠ + ZŠ/I. stupeň (150 ţáků) a TCP (200 studentů),  a dále v mimoškolní 

době komunitnímu centru. Přesně takto byl areál budován v roce 1955 a dále mnoho let 

uţíván. Souţití a  spolupráce obou škol v areálu jsou bezproblémové a jsou  průběţně 

koordinovány oběma vedeními. TCP i ZŠ zpřístupňují určené (především tělovýchovné) 

prostory několika občanským aktivitám v mimoškolní a víkendové době. 

 

3) Obě školy se do areálu nevejdou – především do jídelny a tělocvičny. 

Areál je dimenzován  - včetně stravovacího pavilonu - na 480 ţáků a byl tak také v minulosti  

vyuţíván. Harmonogram provozu  jídelny je předmětem bezproblémové koordinace vedení 

obou škol. V dalších letech dojde - především u TCP - k dalším úpravám poledních přestávek 

(vzhledem k  odpoledním vyučovacím blokům v TCP je to průběţně moţné). Samozřejmě – 

postupné rozšíření jídelny o multifunkční společenský prostor by bylo komfortní (jako 

v kaţdé škole). 

 

Tělovýchovné prostory jsou skutečně jiţ od počátku zásadně poddimenzovány i pro "běţné" 

školy. Vzhledem k náročné  vzdělávací koncepci TCP došlo v posledních 12 letech jiţ 5 x ke 

"konečné" dohodě s radnicí o výstavbě malých tělocvičen - zkušeben. Vţdy to ale bylo 

následně zrušeno přesto, ţe mnoho let jiţ Praha 5 nevyčerpá schválené investiční prostředky 

ve výši přes 100 mil. Kč ročně! Pozor - údaje o TCP jako o "soukromých byznysmenech" 

nebo "podnikatelském subjektu" je lţivá a záměrně poškozují TCP jako "občanskou instituci" 

s tzv. "neziskovým"  statutem: "zapsaný ústav", která na základě akreditace MŠMT vykonává 
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„veřejnou vzdělávací a kulturní sluţbu“ – tedy úplně stejně jako tzv. „školy veřejné“! Veřejná 

samospráva je proto povinna pečovat o "školní majetek" i v případě, ţe je pronajímán k 

tomuto účelu "školnímu subjektu", který sama nezřizuje – tedy bez ohledu na jeho zřizovatele 

(citace ze Zákona o obcích, resp. o hl. m. Praze). Tento fakt se radní  Prahy 5 snaţí před 

občany zatajit, zkreslit ... nebo tyto zákonné normy vůbec neznají a jen zcela nekompetentně 

opakují naprosté lţi! Kdyby se takto chovaly všechny samosprávy, úplně by se v ČR rozpadlo 

střední a vysoké školství. 

 

4) TCP je překáţkou vybudování "komunitního centra" pro občany Hlubočep 

TCP nemůţe být  překáţkou (tento argument je naprostá nehoráznost), ale naopak – neustále 

nabízí své odborné prostory špičkově vybavené včetně odborných lektorů všem občanským 

aktivitám, které o to projeví zájem! TCP je také autorem jediné existující  studie vyuţitelnosti 

areálu jako komunitního centra, která mapuje moţné varianty revitalizace objektů, rekultivace 

zahrady a způsoby vyuţití jednotlivých sektorů areálu pro vzdělávání, kulturu, sport, 

environmentální a polytechnické občanské aktivity. Cena pečlivě konzultované a oponované 

koncepce je zatím 425.000,- Kč, obsahuje kromě exaktních kapacitních, produkčních a 

ekonomických údajů také prostorový model, fotodokumentaci a video – vizualizaci areálu 

(uhrazeno TCP). Radnice ani po opakovaných urgencích občanů Hlubočep, rodičů obou škol 

a odborníků nepřipustila vyuţití studie TCP, ani vznik koordinační skupiny pro střednědobé 

plánování konečného stavu Ţvahova a etapizaci jeho rekonstrukcí.   

 

5) Nároky celkové rekonstrukce areálu vyţadují uvolnění prostor uţívaných TCP   

Všech šest etap (z toho 4 TCP a 2 MČ) dosavadních rekonstrukčních prací bylo realizováno 

za  plného provozu – je hotovo cca 60% provozních ploch hlavní budovy a 3 pavilonů. Při 

řádném kvalitním zadání a realizaci by bylo moţné zbylých 40% ploch rekonstruovat ve 

čtyřech etapách (z toho dvě o hlavních prázdninách 2017 a 2018, zbylé dvě za plného 

školního provozu. 

 

Detaily lze vyhledat v archivu TCP na vyţádání. 

 

V Praze dne 13. 2. 2017  

 

       Ing. Antonín Schneider 

       manaţer TCP 

 

 

 

 

 

 


