
Dislokace uměleckého školství v Praze – kritická situace 
 
Na základě návrhu Magistrátu hl. m. Prahy jsme shromáždili rámcové informace o 
konzervatorních areálech nejprve ve středoevropských „metropolích“ (Budapest, Györ, 
Vídeň, Mnichov, Drážďany a Ostrava) – viz přípony. Jsou to pro Prahu velmi nelichotivá – až 
depresívní – srovnání. Ale snad by to mohlo  nyní – ve vyhrocené krizi kolem sídla Tanečního 
centra Praha - něčemu pomoci. 
 

Lze konstatovat, že hl. m. Praha – na rozdíl od drtivé většiny evropských 
metropolí – ještě nikdy ve své historii nepostavila specializovanou budovu 
pro umělecké školství – tedy ani pro taneční školství.   
 
Předkládáme dále stručně geneze dvou pražských konzervatoří, které mají zásadní význam 
pro české umělecké školství, rozvoj tanečního žánru  a mezinárodní kontext. Je třeba 
připomenout, že  juniorské soubory Bohemia Balet (TKP – od 2009) a  Balet Praha Junior (TCP 
- od 1999), Baby Balet Praha (TCP – od 2004) patří z hlediska evropských taneční 
konzervatoří k unikátním projektům a Praha tím dlouhodobě získává jedinečné postavení 
v evropském uměleckém školství:  
 

Pražská konzervatoř – od roku 1808 pouze hudební a od roku 1945 také taneční a 

herecké oddělení  (od roku 1990  samostatná Taneční konzervatoř hl. m. Prahy).   
Škola se již 6 x stěhovala:  

- privátní byty prvních profesorů 
- dominikánský klášter Sv. Jiljí  
- chemický ústav v Trojanově ulici 
- Rudolfinum 
- Benediktýnský klášter 
- budova bývalého Akademického gymnázia Na Rejdišti  + postupně dostavby ve dvoře, 

     taneční oddělení  v budově bývalé dívčí střední školy v Křižovnické ul.  
 

Taneční centrum Praha – od roku 1961 „nezávislý kulturní underground“, od roku 

1977 pod záštitou Univerzity Karlovy, od roku 1997 nezisková „obecně prospěšná 
společnost“ (nyní  „zapsaný ústav“) – vzdělávací koncepce „konzervatoř – gymnázium“.  
Škola se již 5 x stěhovala: 

- tělocvičny Menzy a tělovýchovných kateder UK v Opletalově ulici 
- Dům pionýrů a mládeže v Karlíně 
- tělocvičny tělovýchovných kateder UK v Opletalově a Rettigové ulici 
- spartakiádní jídelny v Menze UK Větrník  na Petřinách 
- školní areál Žvahov + návrh dostavby a revitalizace slíben, ale nyní odmítán Prahou 5 

 
TCP má – kromě běžného konzervatorního provozu a teoretické gymnaziální výuky - navíc 
ještě velmi aktivní studentskou uměleckou agenturu, která produkuje cca 90 představení 
ročně – průměrně 5 celovečerních programů s mimořádnou inscenační náročností – všechny 
inscenace jsou  plně mobilní pro regionální produkce. TCP tedy  potřebuje  přímo v areálu 
školy  rozsáhlé skladové, manipulační a údržbové prostory pro kompletní scénickou 
audiovizuální  techniku, a dále sklady dekorací, kostýmů a dopravních prostředků.  Kromě 



toho nyní – v hluboké provozní krizi – pomáhá udržovat provoz Pražského komorního baletu 
– kde je dlouhodobě otázka stabilního sídla také neřešená, resp. zatím neřešitelná. 
 
Jak by se měla Praha v této fatální situaci zachovat? Nebylo by vhodné postavit jeden 
jakýsi  „megaareál“  pro všechny taneční instituce – to by bylo mimořádně prostorově i 
ekonomicky náročné. Pro hl. m. Prahu je naopak výhodné mít několik kvalitních center 
pohybově estetické, resp. taneční výchovy na různých místech v blízkosti centra, abychom 
zajistili co největší  „dostupnost“ z přilehlých městských částí a současně provozní 
dostupnost  do divadel, kde jsou inscenovány projekty tanečního žánru. Tyto konzervatorní 
areály mohou totiž velmi účinně sloužit v mimoškolní době  komunitním (uměleckým, 
sportovním, humanitním)  aktivitám občanů i školní mládeži.  Současné sídlo TCP  na 
Žvahově již takto funguje  i ve zcela  improvizovaných podmínkách (dětská taneční studia, 
cvičení pro dospělé, stepařský oddíl, přípravky konzervatoře, rehabilitační a kondiční 
centrum, videotéka a projekce uměleckých filmů atd.).  
 
Taková centra – speciálně vybudovaná pro tyto účely - bolestně chybí ve všech pražských 
„městských částech“ – v nejlepším případě zde jsou rekonstruované a v různé kvalitě 
upravované jednotlivé zkušebny v kulturních  domech, bývalých agitačních střediscích, 
školkách a družinách  ..... ale taky v kotelnách a brownfieldech (zrušených průmyslových 
objektech). Většina těchto prostorů – včetně těch pro výuku v konzervatoři nemají potřebné 
půdorysné  rozměry („cvičné jeviště“), výšku stropu, předepsanou pružnost podlahy, 
klimatizaci a akustické parametry, hygienické a administrativní zázemí. Většina těchto 
prostorů nesplňuje hygienické a bezpečnostní předpisy – některé jsou vysloveně provozně 
nebezpečné! 
 
Proto nyní – vzhledem ke krizové situaci v  sídle TCP na Žvahově – prosíme o společné 
jednání představitelů školství a kultury hl. m. Prahy,  kde bychom stanovili základní 
strategii pro vybudování zázemí pro taneční  školství na několika pečlivě vytipovaných 
místech hl. m. Prahy – nejlépe v dostupnosti divadel, kde juniorské soubory pravidelně 
vystupují – Stavovské divadlo, Nová scéna ND, Vinohradské divadlo, ABC, Komedie, 
Městská knihovna Praha .... resp. v okolí Prahy 1. 
 
Vedení TCP slibuje maximální vstřícnost a součinnost při shromáždění všech relevantních 
údajů a dokumentace v kauze „sídlo taneční konzervatoře v Praze“. 
 
Předem děkujeme za péči, kterou budou politici této kritické  kauze věnovat. 
 

V Praze dne 14. 1. 2018 
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