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Pavilony A (tělovýchova) a B (stravování) 

ve školním areálu Žvahov 
 

Geneze – historie: oba pavilony v době zahájení spolupráce TCP s MČ Praha 5 (březen 

2005) byly mimo provoz a jejich stavebně technický stav odporoval jak původním 

technickým a hygienickým předpisům ČR, tak především novým normám EU (přijaty v roce 

2004). Pro stravovací pavilon (kuchyně + hygienické a skladové zázemí + jídelna) byl 

připraven „havarijní protokol“ Hygienické sluţby HMP – nebyl uplatněn jen díky zrušení ZŠ 

v roce 2003. Tehdy byl celý areál  uzavřen  na dva roky (kromě firmy Dantik), kdy Praha 5 

pod tlakem občanů hledala nové „školní“  nájemce.  

 

Pavilon B „stravovací“: Po vítězství společného návrhu Gymnázia Buďánka a TCP ve 

výběrovém řízení (7. 3. 2005) zpracovalo TCP projekt provizorní rekonstrukce podle norem 

EU, jejíţ součástí byl i stravovací pavilon. Radnice slíbila – a skutečně neprodleně vydala - 

stavební povolení s příslibem uhradit náklady rekonstrukce v rozpočtu následujícího roku, 

tedy  2006. Po uplynutí dvou let, kdy byla radnice naprosto nečinná, podalo TCP z obavy před 

promlčením ţalobu o uhrazení svých rekonstrukčních nákladů ve výši 2,49 mil. Kč. Praha 5 

do roku 2013 prakticky vůbec nereagovala, soudce ale potvrdil „bezdůvodné obohacení“ 

Prahy 5 na úkor TCP a vyzval obě strany k mimosoudnímu narovnání. TCP souhlasilo, ale 

MČ stále hledá nějaké obstrukce, platí další právníky  – a porušuje tím vlastní zcela logický 

slib poctivého vyúčtování. TCP v roce 2015 bez jakýchkoliv podmínek souhlasilo, aby nově 

obnovená ZŠ uţívala stravovací pavilon v rámci svého provozu společně s TCP  bez ohledu 

na notorický dluh těchto investičních nákladů, TCP zajišťuje dováţku a výdej stravy také pro 

ţáky ZŠ. ... a tento postoj zachová i nadále bez ohledu na jakýkoliv výsledek soudního řízení. 

Původně plánovaná kapacita areálu 510 žáků nebyla nikdy zcela naplněna, ale i 

v nejsilnějším provozu koncem 70. let údajně stravovací kapacity zcela pokryly potřebu. 

Nyní – vzhledem k odlišným představám o stravovacím komfortu – by bylo účelné zvýšit 

plochu jídelny o cca třetinu, resp. minimálně o 30 m2, případně může dojít k úpravám 

rozvrhu hodin a návazných poledních přestávek v obou školách, což dosud vzhledem 

k vstřícnosti vedení obou škol funguje.       
 

Praktické poznámky: konečná kapacita počtu ţáků současných uţivatelů je 350 (max. počet 

ZŠ = 150 a TCP = 200). Maximální kapacita jídelny je nyní 76 míst a doba oběda je 11,15 – 

14,15, tzn. 6 cca půlhodinových stravovacích turnusů za tři hodiny – tedy 456 ţáků.. TCP se 

přizpůsobuje rozvrhu ZŠ a snaţí se vykrýt časy oběda mimo její obědové přestávky. Takto to 

můţe fungovat aţ do naplnění kapacity ZŠ v roce 2019 ... nicméně by bylo komfortnější, 

kdyby se podařilo zprovoznit sousedící atrium mezi pavilony B a C do podoby „zimní 

zahrady“ – v polední době doplňková jídelna, v ostatní době “aula – společenská místnost” 

areálu, která zatím chybí pro odborné a společenské akce obou škol i pro potenciální 

komunitní vyuţití (kvalifikovaný odhad nákladů = 3 mil. Kč).    
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Pavilon A „tělovýchovný“: v tělocvičně, nářaďovně a na balkoně pavilonu byly (minimálně 

od předání v roce 2005) zvlhlé a plesnivé zdi a část stropu, podlahu tvořily částečně rozeschlé 

a popraskané parkety nalepené asfaltem přímo na betonovou podlahu, dřevěné obloţení bylo 

částečně poškozené vlhkostí a mechanicky z míčových her. Především skladba podlahové 

krytiny naprosto odporovala aktuálním poţadavkům na pruţnost a další parametry 

tělocvičných podlahových konstrukcí. Nicméně - po dílčích opravách ihned po zahájení 

provozu v září 2005 - začaly tělocvičnu z nutnosti uţívat obě školy. V období 2007 – 2010 ale 

docházelo opakovaně k závaţným technickým haváriím – protečení dešťové a splaškové vody 

kanalizací v západní části hlavní budovy a zaplavení celého pavilonu A (do výšky 20 – 35 

cm). Parkety se začaly kroutit (vlny do  výšky aţ 40 cm - viz fotoarchiv TCP) a  postupně se 

odlepily od betonového podkladu, zdivo a dřevěné obloţení stěn i elektrické instalace byly 

částečně poškozeny. TCP ale průběţně opravovalo všechny závady včetně svařování  

ţivičného povrchu střechy. Konečně v roce 2010 - po definitivní opravě kanalizační přípojky 

- nechalo TCP pavilon A z vlastních prostředků kompletně rekonstruovat a poloţit kompletní 

novou podlahu (pětivrstvá odpruţená lamelová plocha s umělým plastovým povrchem s 

univerzálním potahem a značením pro míčové hry). Radnice tehdy odmítla jakoukoliv 

součinnost, takţe konečné náklady TCP dosáhly 1,2 mil. Kč. TCP mělo od počátku v nájmu 

celou tělocvičnu - vzhledem k většinovému uţívání oproti pouze dopoledním hodinám 

tělocviku Gymnázia Buďánka - a po jeho odchodu v srpnu 2010 ji pouţívalo jiţ trvale jako 

„cvičné jeviště“, resp. zkušebnu č. 1. Po předchozích trapných  zkušenostech s radnicí Prahy 5 

tentokrát TCP ani neţalovalo úhradu těchto nákladů a odepsalo je jako  ztracenou „investici“ 

do obecního majetku, resp. „dar“ Praze 5.  
 

V roce 2015 - po rozhodnutí o obnovení ZŠ – TCP ihned souhlasilo s úpravou své nájemní 

smlouvy ve prospěch společného uţívání tělocvičny a jejího zázemí oběma školami. Po celou 

dobu od roku 2005 TCP koordinuje uţívání tělocvičny také pro periodické občanské 

sportovní aktivity ve večerních hodinách (průběţně 5 občanských aktivit). Veškeré zařízení 

TCP v tělocvičně bylo upraveno jako mobilní (klavír, zrcadla, baletní tyče, audio-video 

zařízení, rekvizity, speciální baletní koberec = cca 900 kg), které se kaţdý den 1 – 2 x stěhuje 

do nářaďovny a na chodbu pavilonu podle aktuálního vyuţívání tělocvičny. Radnice od roku 

2005 opakovaně (již 3 x včetně stavebního povolení a částečného uhrazení projektu) 

slibovala výstavbu dalšího tělovýchovného prostoru se dvěma malými tělocvičnami (4 

variantní řešení nvrhovaná TCP), což by velmi usnadnilo provoz obou škol i 

komunitních aktivit – dosud nic nerealizováno.     
 

S vyuţitím tělocvičny nejsou problémy, protoţe obě školy důsledně koordinují její rozvrh: ZŠ 

se snaţí  hodiny TV spojovat do ucelených bloků a při dobrém počasí často (solidárně) 

vyuţívá hřiště a zahradu areálu. Při tělocviku ZŠ uţívá TCP provizorní zkušebny v 1. a 3. 

suterénu + dvě stabilní dislokovaná pracoviště (60 studentů má odbornou praktickou výuku 

mimo Ţvahov - nájem cca 60.000,- měsíčně). Toto provizorium má kromě provozních i 

záporné ekonomické aspekty - kdyby byl Ţvahov jiţ kompletně zrekonstruovaný, TCP by 

mohlo hradit přibliţně dvojnásobný nájem – tedy cca 1 mil. Kč ročně. Jediné dlouhodobě 

únosné  řešení, které preferují obě školy (i budoucí komunitní provoz) je tedy přístavba 

prostoru s malými tělocvičnami - jak to radnice opakovaně slibovala.  
 

Vzhledem k dezinformační kampani vůči TCP – zřejmě plynoucí odněkud z radnice – 

povaţujeme za nutné připomenout některé důleţité historické souvislosti. TCP velmi 

pozitivně vnímá postupné naplnění areálu školními aktivitami a i v budoucnosti udělá vše pro 

jeho kvalitní vzdělávací a komunitní vyuţití – bez ohledu na moţné komplikace ze strany 

veřejné samosprávy. Za úroveň komunální politiky v Praze 5 přece hlubočepské děti nemohou 

.... snad aspoň jejich rodiče by to ale mohli, resp. měli vnímat a jako voliči přímo ovlivnit?! 

 

V Praze dne 27. listopadu 2016   Ing. Antonín Schneider, manaţer TCP 


