
Kapitola č. 1.2 – „Vize Ţvahov – revitalizace“ 
 

Revitalizace školního areálu „Žvahov 463“ 

Etapizace rekonstrukcí v období 2005 – 20?? 
 

Resumé – 10 etap: 
 

dokončeno – financovali nájemci v 2005 
 

1. etapa změny půdorysů a účelu uţívání místností, administrativa,  

                   hygienické a technické zázemí v 1. NP a 1. PP hlavní budovy 
 

2. etapa  rekonstrukce pavilonu „B“ –  stravovací provoz, školní jídelna  
 

projektoval nájemce, vydána stav. povolení  v 2005 a zrušena v 2007 a 2008 

znovu projektováno MČ + Agroprojekt v 2013, částečně realizováno  

v 2014 (nájemce – 3.A, 3.B dokončeno), v 2015 (MČ P5 – 3.C)  
 

3. etapa  generální rekonstrukce vnitřních provozních i obsluţných prostorů  

hlavní budovy + pavilonů: změny půdorysů učeben + kabinetů, 

hygienické a technické zázemí, podlahy učeben a zkušeben, 

regulace topení, kanalizační přípojky, sanace  podmočených míst 

v obvodovém zdivu a omítek, vnitřní i vnější izolace a svody 

dešťové vody, úprava centrálního parkoviště vně areálu (část prací 

projektována a schválena v dubnu 2005, stavební povolení zrušeno 

v 2007, znovu projektováno v 2013, částečně přepracováno a 

rozděleno na další dílčí etapy: 

3.A  havarijní opravy podmočené a vzduté parketové podlahy 

v tělocvičně (pavilon A), konečné řešení – demontáţ + výstavba 

nové sendvičové pruţné podlahy s umělým povrchem (nájemce v 

2009-10), opravy podmočených míst a sanace všech omítek v hale, 

nářaďovně a na balkóně pavilonu A (nájemce v 2013 - 14)   

3.B rekonstrukce toaletních buněk v 3. – 1. NP „východ“ (projekt a 

„havarijní“ investice TCP v 2014) 

3.C projektováno a provedeno jako investice MČ v 05-07/2015: 

- rekonstrukce toaletních buněk v 1.NP – 3.PP „západ“ (toalety 

v 2.PP nutno přeprojektovat – chybný účel uţívání) 

- zázemí pro ZŠ (učebny, kanceláře, šatny v 1.NP západ) 

- sanace podmočených obvodových zdí a dilatací v chodbě 1.PP a 

schodišti 1.- 3.PP „západ“ (bude nutné přeprojektovat a opravit 

chybně izolovaná místa) 

- rekonstrukce WC v pavilonu C (chybně – nutno přeprojektovat a 

znovu postavit) 

3.D rekonstrukce ostatních míst + odstranění předchozích závad   
 

 

 

 



4. etapa  novostavba dvou malých tělocvičen:  

- alternativně pavilon D, který představuje současně koridor mezi 

hlavní budovou a pavilonem E (projekt vypracován a schválen 

v 2006, stavební povolení zrušeno v 2008, doprojektováno v 2014)   

 - alternativně nástavba na pavilonu A, nutno provést statické 

posouzení objektu + zpevnění (nutno vyjmout z projektu zateplení) 

  - další alternativní moţnosti: nástavba nad vjezdovým tunelem + 

nad pavilonem C, další moţností je výstavba vyprojektovaného 

pavilonu D na místě pavilonu G (provizorní tesco sklad) 
 

5. etapa  kompletní zateplení hlavní budovy (zřejmě v této etapě vyjmout 

pavilony A + B + C vzhledem k jejich moţné nástavbě), izolace 

pláště, výměna oken a dveří - grant EU (projekt zamítl FŢP v září 

2014, nutno přepracovat a  znovu podat do 15. 4. 2016!) 
 

 

studie - návrhy – vize  
 

6. etapa  rekonstrukce pavilonu „E“ (nyní výrobní provoz firmy Dantik) – 

obnova školní dispozice – druţina, dílna, výtvarný ateliér, školní 

divadlo, hygienické zázemí pro outdoorové aktivity 
 

7. etapa  7.1 -  rekultivace zahrady: parková úprava, relaxační - botanická -  

zoologická - ekologická zóna, skleníky, environmentální výchova, 

divadelní amfiteátr (grant EU)    

7.2 - solární ohřev vybraných prostorů -  umístění panelů na 

optimální jiţní fasády objektů (grant EU)  

7.3  - úprava retenčního reţimu – jímky + bazénky (grant EU) 

7.4 - venkovní sportoviště, outdoorové disciplíny (grant EU) 
 

8. etapa  rekonstrukce pavilonu „F“ (nyní výrobní provoz firmy Dantik) na 

internát (ubytovací zázemí pro 30 studentů + vychovatele), střešní 

topné panely + fotovoltaika na jiţní fasádě hlavní budovy a 

pavilonech D, E, F (granty EU) 
 

Alternativní projekty: 

9. etapa  - rekultivace bývalé koksové násypky (2. a 3. PP hlavní budovy) – 

nosné stropní prvky, izolace, klimatizace  

- rekultivace bunkru CO (2.PP) – hudební zkušebny, sklady, audio 

a video studio, studentský klub 

- sklad scénické techniky a dekorací, garáţ pro dva školní minibusy  
 

 

 

V Praze dne 26.12.2006        

(poslední aktualizace 31.12. 2015)    

        Prokop Ţvahovský 

        zástupce autorského týmu 


