
Kapitola č. 1.1 – „Vize Ţvahov – revitalizace“ 
 

1.1   Důvodová zpráva - Komunitní centrum  „Ţvahov 463“ 
 

Úvodem: 

Princip komunitního centra na Ţvahově se opírá o silnou občanskou 

společnost, která efektivně vyuţívá odborný potenciál uţivatelů školního 

majetku. Konkrétně na Ţvahově se lze inspirovat ve vzdělávacích koncepcích, 

učebních plánech i osnovách všech typů škol vzdělávací soustavy  včetně 

většiny prostorového zázemí a materiálního vybavení: 

 

- mateřská škola: dislokované pracoviště MŠ a ZŠ  

 

- základní škola + druţina: dislokované pracoviště MŠ a ZŠ  

 

- střední škola: gymnaziální koncepce s esteticko-vědním zaměřením  

 

- vyšší odborná škola: umělecká a pedagogická  koncepce  

 

Odborná kapacita pedagogů v areálu vychází z koncepcí denního studia výše 

uvedených typů škol. V rámci umělecko- pedagogické přípravy VOŠ v areálu 

periodicky stáţují a studují také lektoři, trenéři sportovních oddílů a 

pedagogové ZUŠ a dětských studií, absolvují postgraduální a terciální 

programy, probíhají zde stáţe a hospitace uměleckých vysokých škol a fakult 

tělesné kultury. Pro kvalitní pedagogickou praxi je přímo v areálu zaloţeno 

několik center mimoškolních aktivit (sportovních, tanečních, výtvarných, 

hudebních) pro ţáky ve věku 6 – 12 let. 

 

Moderní výchovné metody se zabývají také  rehabilitací,  kompenzačními a 

relaxačními aktivitami, budují správnou ţivotosprávu, stravovací návyky a 

předpoklady ke zdravému ţivotnímu stylu. Promyšlený rozvoj motorických 

funkcí, síly, vytrvalosti, koordinace, stability a pohybové inteligence  vyţaduje 

přístroje a zařízení velmi dobře pouţitelné i na mimoškolní - zájmové - 

rekreační úrovni. Areál umoţňuje rozvinout i pozitivní vztah k přírodním 

vědám - environmentální a ekologické aktivity. Je moţní prakticky se podílet 

na konkrétních botanických a zoologických projektech, sledovat alternativní 

zdroje energií atd. Součástí komunitního centra budou také školní kino, 

knihovna, audio – videotéka, IT učebny, výtvarný ateliér atd. 

 

Těmito metodami a s kvalitním zázemím můţeme u dětské populace velmi 

příznivě zlepšit  koordinaci fyzické a psychické kondice, posílit zvláště oblasti  

emocionální, resp. sociální inteligence. V podstatě jde pouze o vzkříšení 

slavného vizionářského hesla doktora Tyrše z poloviny 19. století: „V 

zdravém těle zdravý duch“. Přesto, ţe si ho dodnes můţeme přečíst na 

průčelích asi šesti set zbylých sokoloven v ČR, uţ nám jakoby uniká jeho 



pravý obsah. S první právě odrůstající „digitální generací“ si  rodiče nevědí 

rady, pedagogové pomalu rezignují, pediatři marně varují …. Přesto jsou tu 

reálné šance k nápravě, které musíme vyuţít a vytvořit vhodné podmínky 

současně na špičkové, ale především na té masové – občanské úrovni ….  

přímo ve školách a kvalitně vybavených školních areálech!  

 

A)   Smysl a cíl revitalizace školního areálu do funkce komunitního centra  
 

Pro efektivní vyuţití plné kapacity areálu „Ţvahov 463“ byla  zpracována 

demografická studie celého prudce se rozvíjejícího regionu (s důrazem na 

vzdělávání a kulturu): správní území Praha 5 má 85 000 obyvatel, 

s jihozápadním spádovým segmentem je to přes 120 000 obyvatel. Praha 5 tak 

patří v počtu obyvatel mezi 15 největších měst v ČR, její infrastruktura by 

měla být srovnatelná s významnými krajskými centry jako jsou 

např. Pardubice, Zlín nebo České Budějovice (nepovaţujeme za „fair“ uvádět 

zde nedostiţné příklady ze zahraničí). Při zkoumání vzdělávací a kulturní 

oblasti je srovnání tristní. Praha 5 trpí typickým syndromem „satelitní 

noclehárny“ vedle snadno dostupných slavných historických center 

evropských metropolí. Např. sousední – podstatně menší - Praha 1 má 19 

divadel s kapacitou 11000 míst, zatímco Praha 5 pouze 300 míst v jediném 

(Švandově) divadle.  

 

Celá řada magistrátů a radnic - a také Evropská unie obecně – se snaţí jiţ 

desítky let tuto nezdravou centralizaci rozbít. Rozumní politici všemoţně 

podporují „regionální“ (ve velkoměstech „periferní“) kulturu a multifunkční 

vzdělávací centra dostupná občanům v „jejich“ čtvrti, resp. na „jejich“ 

náměstí! Promyšlené a profesionálně organizované občanské, studentské a 

ţákovské aktivity (kulturní, umělecké, sportovní, společenské a relaxační) 

mohou vytvořit pozitivní atmosféru pro uplatňování aktivních občanských 

postojů, vyjasnit vztah ke „svému“ městu, kromě toho provokují správné 

sociální vazby a  zdravý ţivotní styl. 

 

Po revitalizaci bude školní areál Ţvahov způsobilý pro plnění uvedených 

funkcí ve třech zónách, s odlišnými bezpečnostními, provozními a nájemními, 

resp. ekonomickými podmínkami, které lze efektivně kombinovat. Jsou to 

provozní zázemí:  

a) pro denní studium a periodické aktivity TCP (kapacita max. 200 

studentů) a pro povinnou školní docházku ZŠ (kapacita max. 150 ţáků) 

b) pro nadstandardní aktivity studentů TCP a ţáků ZŠ organizovaných 

vlastními nebo externími pedagogy a odborníky   

c) pro občanské a mimoškolní ţákovské aktivity ţáků jiných škol, 

organizované externími lektory a společenské akce organizované 

občany, rodiči nebo komunálními politiky 

 



Revitalizace areálu Ţvahov vzhledem k rozsahu devastace, budoucímu 

významu a kombinovanému účelu uţívání bude vyţadovat přesnou koordinaci 

mezi majitelem, správcem a uţivateli, tedy mezi Magistrátem HMP, Úřadem 

Městské části Praha 5, TCP, ZŠ a občanskými institucemi. Jednotlivé studie a 

konkrétní projekty budou zadány specializovaným odborným pracovištím, 

která prosazují moderní technologické a ekologické postupy výstavby 

v oblastech: vzdělávání, kultura, sport, environmentální vědy. Podrobné 

informace o prostorových, personálních, časových a ekonomických kapacitách 

areálu  – viz kapitoly č. 2 – 5 a přílohy. 

 

 

B)  Revitalizace školního areálu – technický rámec a principy   

 

Tato studie shromáţdila základní prostorové, provozní, odborné a 

technologické kapacity a poţadavky vyplývající ze stávajícího i budoucího 

vyuţití areálu a jeho konkrétních pracovišť (a z příslušných stavebně 

technických předpisů a norem ČR a EU). Vzhledem k předchozí dlouhodobé 

devastaci areálu je třeba přednostně odstranit havarijní a krizová místa a uvást 

areál do standardního stavebně technického a hygienického stavu:  

 

a) odstranění 12 závaţných závad z protokolů Hygienické sluţby HMP a 

Stavebního úřadu  Praha 5 z roku 2013  

 

b) rekonstrukce hygienického zázemí (WC „východ“ a „západ“, sprchy a 

WC v 1.PP východ a šatny, WC a sprchy v 1. a 2.PP západ pro studenty 

a uţivatele areálu, WC v pavilonu C pro outdoorové aktivity), výstavba 

šaten + sprch a WC pro pedagogy v 2.PP západ, v 2.NP východ a 

v pavilonu C, dokončení rehabilitačního a zdravotnického zázemí 

v pavilonu C  

 

c) rekonstrukce dešťových svodů a izolací obvodových zdí, sanace omítek 

a dilatačních spár, součástí projektu by měl být projekt na svod 

retenčních vod do nádrţí a jímek (závlahový systém porostů a zeleně  – 

redukce „vodné – stočné“) 

 

d) výstavba dvou malých tělocvičen – heren (pavilon D nebo alternativně 

nástavba pavilonu A)   

 

e) kompletní zateplení hlavní budovy včetně střešních konstrukcí, výměny 

oken a dveří – grantová ţádost FŢP – EU 

 

f) rekonstrukce provozních místností v 1. – 3.NP: úprava půdorysů (vznik 

kabinetů a odborných učeben), opravy - výměna elektroinstalací, topení, 



podlah a omítek, odstínění a zatemnění oken, rozvody PC + audio – 

video  

 

g) revize technického stavu pavilonů A, B, C,  E a jejich postupná  

rekonstrukce (po vyklizení firmy Dantik) – projekt a účel uţívání 

vyplyne z koordinace návrhů uţivatelů - škol a občanských iniciativ, 

napojení pavilonu E na hlavní školní budovu, šatnové a hygienické 

zázemí pro outdoorové aktivity v areálu  

 

h) kompletní revitalizace zahrady – porosty a zeleň, outdoorová 

sportoviště, relaxační zóna, zoologický, botanický a environmentální 

sektor, solární a závlahové systémy 

 

i) revize technického stavu pavilonu F – výstavba ubytovacího zařízení 

pro studenty a pedagogy, pavilon G – demolice + návrh úpravy prostoru 

pro environmentální a ekologické aktivity 

 

 

Alternativní projekty: 

j) revize technického stavu pavilonu A a nástavba 2. podlaţí (dvě 

tělocvičny – zkušebny) s vstupem do 1. PP hlavní budovy 

k) nástavba pavilonu B – zvětšení stravovacích ploch 

l) nástavba pavilonu C – zvětšení rehabilitačních a kondičních prostorů 

m) nástavba nad vchodovým prostorem – kopule – malá tělocvična 

n) rekonstrukce bývalého bunkru CO a koksové násypky, výstavba garáţe 

pro školní minibusy a údrţbovou a zahradní techniku 

 

Vzhledem zastaralým dispozicím a technologiím areálu (zděné budovy 

postaveny v roce 1955) budou revitalizační práce především modernizovat 

školní prostory a jejich vybavení podle současných obecných školských, 

hygienických a technických předpisů ČR – EU.  

 

Pro rekonstrukci zeleně a porostů, výstavbu moderních ekosystémů v celém 

areálu a obnovení hlavních edukativních funkcí školní zahrady, bude vyuţita 

partnerská spolupráce s vysokými školami příslušných zaměření a budou 

vytvořeny dílčí grantové projekty pro koordinaci s MMR, MŢP a fondy EU. 

Obdobně bude řešena výstavba ubytovacího zázemí (pavilon F)  pro 

mimopraţské studenty a externí pedagogy. Podrobně – viz kap. 1.2  a  1.3.   

 

 

C)  Stručně o školním areálu Ţvahov    
 

Legislativa: Areál je majetkem hlavního města Prahy a od roku 2006 je 

Magistrátem HMP svěřen do správy Úřadu Městské části Praha 5. Areál je 



umístěn na pozemcích určených Územním plánem HMP jako „veřejná 

vybavenost“ s funkčním vyuţitím „školství“. 

 

Dislokace: Areál je umístěn do atraktivního území: mezi historickou obecní 

vilovou zástavbu (Hlubočepy, Zlíchov), na hranici chráněné krajinné oblasti 

Prokopské údolí, významné geologické lokality Barrandien a v sousedství 

významné technické památky Praţský Semmering. Areál je dostupný také 

z rostoucích urbanistických center (Barrandov, Jinonice, Radlice, nový 

Smíchov, Luţiny. Je zde přírodní prostředí, čistý vzduch a venkovská idyla .... 

na druhou stranu je reál vzdálen 270 metrů od stanice tramvaje, 2100 metrů od 

stanice Metra a 4200 metrů od Národního divadla. 

 

Historie: V roce 1949 byl na obecní stráni pod Ţvahovem postaven dřevěný 

pavilon (E) pro potřeby hlubočepské obecné školy, zděná školní budova na 

masivním betonovém bunkru CO a pavilony A, B, C zahájily provoz v roce 

1955 jako střední všeobecně vzdělávací škola a základní škola. Zahrada, resp. 

veškerá zeleň, dřeviny a zázemí se údajně staly pro četné delegace ukázkovým 

příkladem péče ČSSR o školství. Pavilony F a G byly postaveny zřejmě aţ 

v 70. letech jako provozní a skladové zázemí odboru školství MČ.  

 

Od roku 1994 byly pavilony E a F uprostřed areálu (850 m2) pronajaty 

v rozporu se zákonem, resp. s Územním plánem hl. m.  Prahy, výrobní a 

obchodní firmě Dantik – protiprávní stav – přes protesty a analýzy TCP – 

dosud trvá. 

 

Po zrušení ZŠ (údajně pro nedostatek ţáků) v roce 2003 byl jiţ velmi 

zanedbaný areál dva roky zcela opuštěn a dále devastován. V roce 2005 byl 

areál po opakovaných výběrových řízeních pronajat Osmiletému gymnáziu 

Buďánka a konzervatoři Taneční centrum Praha na základě společného 

vítězného projektu. Po odchodu OGB v roce 2010 (po konfliktech a pěti 

výpovědích Městské části Praha 5) zůstalo TCP jediným uţivatelem části 

areálu, jehoţ formální a velmi nekvalitní správu na samé hranici 

provozuschopnosti „zajišťovala“ dle smlouvy s MČ firma Centra (správa 

skončí v srpnu 2015). Od září 2015 bude obnoven provoz 1. stupně ZŠ ve 

volné polovině areálu. Podrobně – viz kapitoly 2 – 5. 

 

Charakteristika areálu:  

celková rozloha 15 213 m2 (zastavěná plocha 3 185 m2 a zahrada 12 028  m2)  

obvod pozemku – délka oplocení: 520 m, 1 hlavní vjezd + 3 vstupní branky 

pro pěší objekty: hlavní školní budova a 6 přízemních pavilonů: A -tělocvična, 

B – stravování, C – rehabilitace, E,F – pronájem Dantik, G – sklad MČ 

podlahová plocha: 4 100 m2 (provozní 1 900 m2, obsluţná: 2 200 m2) 

celkový počet místností 110, hygienické zázemí: 42 WC a 9 sprch (kapacita 

max. 576 ţáků) 



topení – plynová kotelna z roku 2001 se dvěma kotli (200 + 300 kW) 

s automatickou regulací, rozvody k litinovým radiátorům (před koncem 

ţivotnosti) 

zařízení na pozemku: hřiště na míčové hry s umělým povrchem (dobrý stav), 

zahradní  atrium, skleník, skalka a přerostlé okrasné dřeviny (velmi zanedbaný 

stav),  atletická dráha a doskočiště (velmi zanedbaný stav) 

 

V areálu je nyní 15 učeben, tělocvična (míčové hry, gymnastika), 2 provizorní 

taneční zkušebny, dále provizorní šatnové a hygienické zázemí pro max. 400 

ţáků. Kabinety a šatny s hygienickým zázemím pro pedagogy chybí. V areálu 

chybí dílenské, sociální a skladové zázemí pro správu, údrţbu a ostrahu. 

Původně schválená revitalizační studie byla v roce 2007 radnicí Praha 5 

odmítnuta a stavební povolení zrušena – MČ P5 vyvolala dlouhodobě  tzv. 

„bezprávní stav“ (2009 – 14), který znemoţnil nejen revitalizaci areálu, ale 

umoţnil jeho další devastaci aţ za hranici hygienických a bezpečnostních 

norem. 

 


