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Ţvahov – rezervní prostory pro ZŠ v Praze 5 (?!) 
 

Rada MČ 23. listopadu 2016 v souvislosti s návrhem výpovědi TCP ze Ţvahova uvedla zcela 

nový argument „o nutnosti reagovat na demografický vývoj v dané oblasti v souvislosti 

s potřebou pokrytí základního školství“ a uvolnit školní areál Ţvahov pouze pro potřeby ZŠ“.   
 

Argument je zásadně klamný - Rada MČ Praha 5 (podle vyjádření „Řídícího výboru MAP“) 

nemá dosud pro oblast školství zpracované strategické plány ani priority .... a z toho 

vyplývající MAP („Místní akční plán“). TCP - plně akreditované SŠ a VOŠ pracoviště s 

odbornými kapacitami a zkušenostmi se strategickým plánováním veřejných vzdělávacích a 

kulturních sluţeb - opakovaně nabízí součinnost a pomoc, radnice to ale dosud nevyuţila.  
 

Tedy alespoň stručně: školní areál Ţvahov je od počátku vybudován jako kombinované 

vzdělávací zázemí pro dvě školy (viz „gymnázium“ + ZŠ v období 1955 – 65 a dále 2005 – 

10 a nyní od 2015). Je umístěn mezi obce Hlubočepy a Zlíchov, není urbanisticky 

„rozvojovým územím“ a jeho demografický vývoj je „stabilizovaný“ bez zásadních výkyvů. 

Obě obce tvoří ucelenou a izolovanou lokalitu, omezenou ze severu a jihu chráněnou 

krajinnou oblastí a z východu Vltavou a také dálničním a ţelezničním koridorem.  

Normovaná pěší dostupnost areálu pro věkové kategorie MŠ a ZŠ je téměř přesně vymezena 

na katastrální území obou obcí (viz příloha – schéma dostupnosti). Areál tedy nemůţe být 

rezervním prostorem pro předškolní a školní mládeţ v sousedících lokalitách - „jiţní“ 

Smíchov, Radlice nebo Barrandov ..... a ani nemusí, protoţe statistické údaje Institutu 

plánování a rozvoje, MŠMT, ani Magistrátu hl. m. Prahy ţádnou takovou potřebu 

nepředpokládají a nevyţadují. Naopak současný příliv ţáků ze satelitních oblastí do „vnitřní“ 

Prahy ve střednědobém horizontu pomine (dotace státu na dostavbu 160 tříd = 3500 ţáků 

v příměstských školách). A naopak - nové developerské projekty jiţ musí obsahovat  

potřebnou kapacitu objektů občanské vybavenosti s dobrou dostupností (viz Smíchov City).   
 

Proto je dlouhodobě strategicky výhodné umístit na Ţvahov mateřskou školu a 1. stupeň ZŠ s  

kapacitou cca 150 ţáků), coţ se můţe podařit naplnit při promyšlené rekonstrukci a propagaci 

areálu u rodičovské veřejnosti. U 2. stupně ZŠ je zřejmý periodický odliv ţáků na osmiletá 

gymnázia a konzervatoře (to je jedna ze zásadních odborných otázek českého školství) a má o 

ně intenzívní zájem především sama „domácí“ ZŠ Kořenského. Proto je všestranně výhodné 

umístění osmileté konzervatoře - gymnázia TCP v polovině areálu, kde je pro radnici, ZŠ i 

občany optimálním odborným a produkčním partnerem ve většině moţných komunitních 

činností – mohou být efektivně vyuţita špičkově vybavená odborná pracoviště a pedagogové 

TCP i pro občany a jejich děti v rekreačních i výkonnostních komunitních aktivitách (viz 

koncepční studie vyuţitelnosti areálu – revitalizace do podoby „Komunitní areál Ţvahov“).      

 

V Praze dne 1. prosince 2016  Ing. Antonín Schneider 

manaţer TCP 

 

příloha: schéma dostupnosti  školního areálu Ţvahov 

  studie „Vize Ţvahov“ na webu: http://www.tanecnicentrum.cz/vize-zvahov-2017/ 
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