
REKONSTRUKCE OBJEKTU ZŠ V OLŠINÁCH 
A JEHO OKOLÍ

Kulturní dům Barikádníků 20. ledna 2022



PROGRAM

• Představení plánované rekonstrukce budovy školy a jejího okolí

• Diskuze, dotazy

• Provoz komunitní zahrady



REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE 
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE



kolaudace nové školy ve Strašnicích, 1909
Český svět: illustrovaný čtrnáctidenník. Praha: Karel Hipman, 21.05.1909, 6(32), s. [119].



Budova rozšířená puristickou přístavbou z let 1927-29













Rekonstrukce
• zpevněné plochy

• oplocení

• sportovní hřiště

• areálové rozvody inženýrských sítí

• dílčí dispoziční změny vnitřních prostorů

• sanace vlhkosti

• vzhled budovy bude co nejvíce navrácen do původního stavu 

• bezbariérové užívání budovy zajištěné přístavbou výtahu

• instalace vzduchotechniky – nucené větrání šaten, tělocvičen, 
sociálního zázemí, kuchyně s jídelnou a rozvodny



Sportovní hřiště

• hřiště pro míčové hry
• fotbalové hřiště 40×25 m, plocha rozdělena pro 2 basketbalová hřiště

• umělý sportovní povrch navržen v zelené barvě

• hřiště ohraničeno oplocením a plocha bude vybavena umělým osvětlením

• tribuna se 3 stupni u severní části hřiště

• v jižní části pozemku rozběhová dráha a doskočiště pro skok do dálky



Harmonogram

• zahájení zadávacího řízení 22. 11. 2021

• předpoklad uzavření smlouvy: březen 2022

• předpokládaný termín zahájení realizace březen/duben 2022

• předpokládané ukončení: do 26 měsíců od předání staveniště



Financování

• předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 253 000 000 Kč bez DPH

• financování:
• vlastní

• investiční dotace HMP ve výši 80 mil. Kč

• příspěvek developerské společnosti CRESTYL real estate, s.r.o. 5,6 mil. Kč

• další dotační zdroje



ÚPRAVY PLOCH V OKOLÍ METRA STRAŠNICKÁ





Komunitní zahrada při KD Barikádníků



Další informace bude možné získat v informačním kontejneru u stanice 
metra Strašnická umístěného 3 týdny na přelomu dubna a května 2022.



Děkujeme za pozornost

Olga Koumarová, radní pro oblast investic a budov ZŠ a MŠ

olga.koumarova@praha10.cz

David Kašpar, místostarosta pro oblast školství, kultura, sousedské vztahy

david.kaspar@praha10.cz


