
Kapitola č. 1.3 – „Vize Ţvahov – revitalizace“ 

 
Revitalizace školního areálu „Ţvahov 463“ 

Rozpočet po etapách  rekonstrukcí  v 2005 – 20?? 

 
 

Revitalizace – etapy včetně nákladů: 

 

1. etapa Rekonstrukce hlavní budovy   

  projekt dokončen      2. 6. 2005 

  stavební povolení vydáno   10. 8. 2005 

  rekonstrukce dokončena    31. 8. 2005 

  kolaudace rekonstruovaných prostorů  23.11. 2005 

  zahájení provozu     24.11. 2005 

  náklady na rekonstrukci (hrazeno TCP)  2,224.054,- Kč 
Poznámka: stavební úpravy 1. suterénu a přízemí hlavní budovy – vytvoření hygienických 

zařízení a opravy stávajících do potřebné kapacity (WC, sprchy, úklidové komory, kuchyňka) 

a drobné změny půdorysu v přízemí – úpravy prostorů ředitelství a sboroven obou škol. Díky 

této rekonstrukci mohli obě školy zahájit 1. 9. 2005 první školní rok a do konce roku 2005 

plný provoz v hlavní budově a pavilonech A a C. 

 

2. etapa Rekonstrukce stravovacího pavilonu B – 2. etapa   

  projekt dokončen      2. 6. 2005 

  stavební povolení vydáno   10. 8. 2005 

  rekonstrukce dokončena    30.11. 2005 

  kolaudace rekonstruovaných prostorů  12.12. 2005 

  zahájení provozu     3. 1. 2006 

  náklady na rekonstrukci (hrazeno TCP)  1,879.404,- Kč  
Poznámka: kompletní výměna kuchyňské technologie z bývalé školní kuchyně ZŠ na 

výdejnu dovezené stravy podle současných hygienických norem, drobné stavební úpravy 

elektrických, vodovodních a vzduchotechnických instalací a zapojení přístrojů ve 

„stravovacím“ pavilonu B. Díky této etapě mohl být zahájen k 3. 1. 2006 provoz školní 

jídelny společné pro obě školy.   

 

3. etapa Rekonstrukce provozních a obsluţných prostorů    

  projekt dokončen        2. 6. 2005 

  stavební povolení vydáno   10. 8. 2005 

  stavební povolení zrušeno - nezahájeno 09 / 2007 

  další projekt dokončen + upravován  03/2014 – pokračuje 

  rozpočet (jiţ investováno 13 mil. Kč):  22,000.000,- Kč 

 
Poznámka: změna půdorysu, dispozic a počtu učeben a kabinetů v 1. - 3. nadzemním podlaţí 

hlavní budovy, rekonstrukce hygienického a šatnového zázemí pro studenty a pedagogy, 

rekonstrukce elektroinstalací, rozvodů PC, podlah, omítek,  sanace obvodového zdiva hlavní 

budovy a omítek, rekonstrukce okapových svodů a chodníčků, sanace vodorovných 



kanalizačních řádů a výstavba přečerpávací stanice – západ, dokončení oplocení celého 

areálu + elektronické zabezpečení všech vstupů  - zvýšení bezpečnostních parametrů areálu 

 

Situace – etapizace:   

- výstavba čerpací stanice odpadních vod – dokončeno 2012 (MČ)  3,5 mil. Kč 

- rekonstrukce tělocvičny: podlaha 2010, sanace omítek 2010-14 (TCP) 1,2 mil. Kč 

- rekonstrukce WC buňky „východ“ 1. – 3. NP - dokončeno 2014 (TCP) 2,2 mil. Kč 

- WC buňky „západ“ 3.NP – 3PP – dokončuje se 2015 (MČ) 

- rekonstrukce 1.NP + 1PP „západ“ – dokončuje se 2015 (MČ)  

- sanace zdí v 1.PP a schodišti „západ“ – dokončuje se 2015 (MČ)  7,2 mil. Kč 

- elektronické zabezpečení areálu (podán grant MŠMT) 

- rekonstrukce šaten a sprch – hl. budova a pavilon C    2,0 mil. Kč 

- rekonstrukce 1. – 3. NP „východ“ – TCP      3,0 mil. Kč 

- sanace zdí v 1.PP „východ“        1,0 mil. Kč 

- rekonstrukce 2. – 3. NP „západ“ - ZŠ      2,0 mil. Kč 

- rekonstrukce pavilonu C – rehabilitační zázemí     1,0 mil. Kč 

 

 

4. etapa       Zateplení budov + výměna okna + ţaluzie + regulace topení 

  plán: projekt dokončen      30. 6. 2007 

  stavební povolení není nutné  

stavba nepovolena Úřadem MČ   02 / 2008 

nový projekt  MČ – grantová ţádost EU   04/2014 

projekt odloţen – nutno přepracovat a podat   11/2015 

  kvalifikovaný odhad rozpočtu (TCP)          21,000.000,- Kč 
 

Poznámka: kompletní venkovní a střešní izolace obvodového pláště hlavní budovy, dle 

poţadavku Hygienické sluţby HMP bude 63 velkoplošných oken na jiţní fasádě hlavní 

budovy osazeno vnitřními kovovými ţaluziemi na odstínění místností, dále budou osazeny 

regulační uzávěry s termostaty na určená topná tělesa – elektronická regulace teploty dle 

provozních podmínek (podstatné energetické úspory a  zkvalitnění pracovního prostředí).  
 

 

5. etapa Novostavba dvou malých tělocvičen  

(pavilon D a alternativně tři další dislokace  

..... kvalifikovaný odhad je cca 7 mil. na  jednu tělocvičnu)  

  projekt dokončen      14. 7. 2005 

  stavební povolení vydáno   31. 5. 2006 

  stavební povolení zrušeno   02 / 2008 

projekt revidován a upraven   2014/15 

  rozpočet (2006, aktualizován 2015)  14,000.000,- Kč 
Poznámka: výstavba dvou malých tělocvičen umoţní zrušit provizorní prostory v hlavní 

budově, podstatně zkvalitní výuku a koordinaci rozvrhu obou uţivatelů - škol, současně 

umoţní kvalitní mimoškolní pohybově estetické a sportovní aktivity občanů a dětí.   

 

6. etapa Rekonstrukce  pavilonu E   (nyní výrobní provoz Dantik) 

  zadání projektu nezahájeno       

  kvalifikovaný odhad rozpočtu (2007)      12,000.000,- Kč  



Poznámka: likvidace výrobního provozu, posouzení stavu objektu a kompletní rekonstrukce 

dřevěného pavilonu „obecné školy“ dle školských norem –  např. druţina, dílna, výtvarný 

ateliér, školní jeviště, zkušebna, šatnové a hygienické zázemí pro outdoorové aktivity,  topení 

(pro pavilony D, E a F (alternativně solární ohřev – grant EU).  Celkem 450 m2 provozních a 

130 m2 obsluţných prostor, napojení na venkovní sportoviště a pracoviště. 

 

7.  etapa Rekultivace zahrady – zeleň, porosty, environmentální aktivity,  

relaxace, sport 

  projektu nezadán - pouze architektonické a objemové  studie 

                  kvalifikovaný odhad (2010)       8,000.000,- Kč 

Poznámka: rekultivace zahrady (projekt zahradní architektury a environmentální výchovy) 

- parková úprava, relaxační – botanická – zoologická - ekologická zóna, skleníky, 

ekosystémy, základna pro „přeţití v přírodě“, letní kuchyně (grant EU)   

- úprava vodního reţimu - nové vyspádování terénu a odvod dešťové vody, vybudování 

retenčních svodů do zemních jímek (efektivní vodní reţim - údrţba zeleně - zahrady) 

- výstavba přírodních sportoviště – atletické sporty, kondiční trénink, lezecká stěna, 

outdoorové discipliny, sauna (grant EU) 

- vybudování letního divadelního amfiteátru s mobilním jevištěm a scénickými technologiemi 

(rozměry jeviště 10 x 10 m, kapacita hlediště 200 diváků) – grant EU   

 

8. etapa Rekonstrukce pavilonu F   (nyní výrobní provoz a sklad Dantik) 

  zadání projektu nezahájeno       

  kvalifikovaný odhad (2007)       12,000.000,- Kč  
Poznámka: kompletní rekonstrukce zděného pavilonu – skladu odboru školství MČ Praha 5 

na studentský internát (15 pokojů – 26 studentů  + vychovatel + 2 hostovské pokoje pro 

pedagogy). Vytvoření zázemí pro hřiště a externí sportovní zařízení v areálu - sklady 

sportovního vybavení a zahradního náčiní, dílna, letní šatny a hygienické zázemí. Grantová 

ţádost EU – dostupnost studia pro mimopraţské studenty a mezinárodní spolupráce v EU. 

 

 

Alternativní projekty: 

 

„9.  etapa“  |- rekultivace bývalé koksové násypky (2. a 3. PP hlavní budovy)      
                        nosné stropní prvky, izolace, klimatizace  

- rekonstrukce bunkru CO – 2.PP na sklady a výuk. prostory 

- garáţe pro školní minibusy + sklad dekorací jevištní technologie – 

přístavba k trafostanici  u pavilonu B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rekapitulace – náklady revitalizace „Školního areálu Ţvahov“: 
 

etapa  náklady v Kč  objekt    hradí  

1.   2,224.054,-    1.NP a 1PP   TCP + OGB 
 

2.   1,879.404,-    stravovací provoz  TCP + OGB 
 

3.   3,400.000,-   WC + pavilon A  TCP 

  10,700.000,-   odpady + ZŠ  MČ P5 

  9,000.000,-   rekonstrukce - ostatní MČ P5 

   

4.   21,000.000,-  zateplení budov  EU 
 

5.  14,000.000,-  výstavba pavilonu D MČ P5 
 

6.   12,000.000,-  rekonstr.  pavilonu E MČ P5 
 

7.   8,000.000,-   zahrada – pozemek EU  
 

8.   12,000.000,-  rekonstr. pavilonu F  EU 
 

CELKEM 94 mil. Kč   z toho z rozpočtů MČ (TCP)  53 mil. Kč  (56 %) 

                                                  z grantů EU            41 mil. Kč (44 %) 
 

Jiţ bylo investováno z MČ P5 + TCP (2005 – 15) 18 mil. Kč (19%) 

Ještě je třeba investovat z EU            (2016 - 17)  41 mil. Kč (44%) 

Ještě je třeba investovat z MČ P5      (2016 - ??)  35 mil. Kč (37%) 
 

 

 

Návrh - harmonogram krytí nákladů revitalizace:    

4,103.458,-    uhrazeno nájemci v 2005 

3,500.000,-   uhrazeno MČ P5 v 2012 

3,400.000,-    uhrazeno nájemcem v 2010 - 14 

7,200.000,-   přiděleno MČ P5 pro 2015  

21,000.000,-  ţádost o grant EU (energetický) v 2016 

18,000.000,-  návrh investice MČ P5 pro 2016 

20,000.000,-   ţádost o grant EU (environment.) v 2017 

17,000.000,-  návrh investice MČ P5 pro 2017 

CELKEM 94,000.000,- Kč   

 
V Praze dne 26.12.2006    

(poslední aktualizace 1. 8. 2015)  

 

Zpracoval         

        Prokop Ţvahovský 

        zástupce autorského týmu 

 

 


