










čas 8,00 - 9,30 9,45 - 11,15 11,30 - 13,00 13,15 - 14,45 15,00 - 16,30 16,45 - 18,15 18,30 - 20,00 20,15 - 21,45

sál č. 1 PTD PTD PTD PTD PTD PTD PTD PTD

2 TCP TCP TCP TCP TCP DTS TAP OTS

3 TCP TCP TCP TCP TCP BBP BBP PTD

4 TCP TCP TCP TCP TCP DTS TAP OTS

5 TCP TCP TCP TCP TCP BPJ BPJ PTD

6 PKB PKB PKB PKB PKB PKB PTD PTD

7 PKB PKB PKB PKB PKB PKB PTD PTD

8 PTD PTD PTD PTD PTD PTD PTD PTD

9 PTD PTD PTD PTD PTD PTD PTD PTD

uč. č. 1 TCP TCP TCP TCP TCP TCP PTD PTD

2 TCP TCP TCP TCP TCP TCP PTD PTD

3 TCP TCP TCP TCP TCP TCP PTD PTD

4 TCP TCP TCP TCP TCP TCP PTD PTD

projekce PTD PTD PTD PTD PTD PTD PTD PTD

počítače TCP TCP TCP TCP TCP TCP PTD PTD

Dům tance Palmovka - rozvrh hodin sálů a učeben - model 
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Taneční centrum Praha, konzervatoř - gymnázium

Pražský komorní balet

profesionální umělecká tělesa tanečního divadla

Vysvětlivky:

Balet Praha Junior - juniorské taneční divadlo

Baby Balet Praha - juniorské taneční divadlo

Dětská taneční studia - přípravky konzervatoře

"otevřená"  taneční studia - dospělí

"otevřená" stepařská studia



„Dům tance PALMOVKA“  -  optimální objemové a ekonomické parametry 
Na Žertvách 24, Praha 8 – Libeň 

Popis objektu: 
- dva domy propojené do jednoho komplexu (výšky pater - podlah totožné), železobetonový skelet + cihlová vyzdívka 
- východní budova – 4 podlaží, západní budova – 6 podlaží 
- celková plocha 4.610 m2, z toho: 

 
Prostorové schéma – popis:  internát a hostovské pokoje + provozní zázemí 843 m²   5. a 6. podlaží 
  provozní zázemí pro umělecká tělesa   954 m² 4. podlaží 

 konzervatoř a juniorská umělecká tělesa  1700 m² 2. a 3. podlaží 
  administrativa, cvičné jeviště, skladové zázemí 1113 m² 1. podlaží 
 

podlaží m² m² účel užívání 
 
6. 

  
348 

 
Internát:  pokoje (13), studovna, kuchyňka, sprchy, sklad 

 
5. 

 

(podkroví) 
 

495 
 
Internát: kancelář – recepce, hostovské pokoje (3), pokoje (8), studovna, kuchyňka, sprchy, sklad 

 
4. 

 
463 

 
491 

 
umělecká tělesa  + rezidence – projekty: sály č. 6, 7, 8, 9, šatny, kanceláře, produkce, sklady, rehabilitace 

 
3. 

 
458 

 
485 

 
konzervatoř: sál č. 3, 4, 5, třídy (2), posilovna, rehabilitace, kabinety (3), archiv, kuchyňka, správa – dílna, 
juniorská umělecká tělesa  

 
2. 

 
460 

 
297 

 
konzervatoř:  sál č. 2, třídy (4), ředitelna, sekretariát, kabinet, produkce, sborovna, ekonom, technika, sprchy 

 
1. 
 
 
0.                                                                                                             

 
476 
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recepce, administrativa, sál č. 1  (cvičné jeviště – komorní divadlo), šatny (6), stravování, sklady dekorací – 
kulis - rekvizit, sklady projekce - zvukové techniky, kostymérny, krejčovna, dílna, audio – video studio 
 
dvůr – sklady scénické techniky (světla, podlahy, horizonty, parkoviště služebních vozidel (16 stání) 
 
 
 

 
 



Ekonomický model - náklady:  
 
NÁJEM + SLUŽBY: vycházíme ze sazby „v místě obvyklé“ za nájem školních a kulturní prostorů –  350 Kč /m²/rok  
 
Podlaží   účel užívání          plocha m² nájem ročně nájem měsíčně 

6. podlaží  internát – dlouhodobý podnájem nadaci        348   122.000 Kč  
 
5. podlaží   internát – dlouhodobý podnájem nadaci + krátkodobé podnájmy hostovských pokojů 495    174.000 Kč  
 
4. podlaží   umělecké soubory - západní polovina – dlouhodobé nebo krátkodobé podnájmy   491   172.000 Kč 15.000 Kč 
 
4. podlaží   umělecký soubor  - východní polovina – dlouhodobý podnájem    463   163.000 Kč 14.000 Kč 
 
1., 2., 3. podlaží  konzervatoř - dlouhodobý pronájem + krátkodobé podnájmy cvičného jeviště a skladů 2813 m² 985.000 Kč  
 
0. podlaží – dvůr         konzervatoř + dlouhodobé a krátkodobé podnájmy (175 Kč /m²/rok)   (200 m²) (35.000 Kč)  
 

CELKEM                 4610 m²        1,614.000 Kč 
 
ENERGIE: kvalifikovaný odhad roční: topení 1,2 mil. Kč, elektřina 0,9 mil. Kč, voda 0,5 mil. Kč =  2,600.000 Kč  
tedy průměrně 570 Kč /m²/rok (konzervatoř – 1,6 mil. Kč, um. soubory – 0,6 mil. Kč, internát – 0,4 mil. Kč)  
 
Model správy areálu „Dům tance Palmovka“: 
 

a) Konzervatoř: největší a ekonomicky „nejsilnější“ uživatel (viz správa areálu Žvahov v 2005 – 2010) s právem, resp. 
povinností podnajímat určené prostory vybraným uživatelům 

b) Nově vytvořená správní firma s právem, resp. povinností pronajímat a podnajímat určené prostory vybraným uživatelům 
+ jednotná správa areálu 

c) Přímé pronájmy jednotlivých oddělených prostorů vybraným uživatelům + správní servis externí firmou 
 

Pro výběr jednotlivých uživatelů je možné zvolit formu výběrového řízení s pevně stanovenými provozními a ekonomickými 
parametry – viz zvláštní dokument „kritéria členství ATU ČR“. 
 

Zpracoval dne 18. 1. 2020         Ing. Antonín Schneider 
manažer TCP 
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