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Město úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci objektu HLAHOL 

Špatný a nevyhovující stav objektu Smetanova domu – Hlahol z roku 1935 si vyžádal 

celkovou rekonstrukci. V budově se nacházejí třídy prvního stupně základní školy 

Komenského a jídelna včetně kuchyně. Jednalo se tak o jednu z největších investic města 

okolo 30 mil. korun. 

Vedení školy i zaměstnanci ZŠ Komenského již dlouho volali po rekonstrukci objektu. Objekt 

Hlahol již dlouho trápil špatný a nevyhovující stav. V budově se nacházely třídy prvního 

stupně základní školy Komenského a jídelna pro 950 dětí včetně kuchyně.  

Jednalo se o kompletní rekonstrukci budovy a v rámci stavebních prací došlo k přístavbě 

rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup. Budova dostala novou fasádu včetně 

hlavního nápisu Hlahol a Smetanův dům 1935. Celý objekt byl zateplen a byla zhotovena 

nová střecha nad přízemní části objektu, nová okna a dveře, podhledy, rozvody elektřiny a 

topení, izolace, omítky a nové podlahy, instalace vzduchotechniky, instalace nových 

světlovodů v patře, nové obklady i dlažby, nová vrata na pozemek. Celkově se upravilo 

sociální zařízení pro žáky i učitele a realizována byla nástavba nového sociálního zařízení pro 

učebny ve druhém patře. Vznikly tři nové učebny a nová učebna cizích jazyků i kabinet. Nová 

moderně vybavená kuchyň tak bude sloužit žákům ZŠ Komenského v novém školním roce 

2018/2019. 

Jako zhotovitel stavebně montážních prací byla vybrána firma BFK service a.s., ze Zásmuk. 

Celková cena rekonstrukce byla vyčíslena na 29 milionu Kč vč. DPH. Realizace probíhala od 

července 2017 až do července 2018.  

„Školství je jednou z našich současných priorit. Každý rok se soustředíme na modernizaci 

předškolních a školních zařízeních a Hlahol je také jedním z nich. Patřil dokonce mezi objekty 

které, si vyžadovaly rekonstrukci z důvodu již nevyhovujících podmínek. Cením si toho, že 

zastupitelstvo města to vidí stejně a souhlasilo s rekonstrukcí objektu. Jsme si vědomi, že 

investice do budov a vybraných škol jsou klíčové proto, aby se v nich žáci i učitelé cítili co 

nejlépe,“ informoval starosta PhDr. Pavel Fojtík. 

 

Přehled dalších investic do školských zařízení: 

MŠ U pejska a kočičky – V roce 2016 byla v mateřské škole provedena výměna vnitřních 

instalací a s tím související stavební úpravy (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace, 

oprava podlah vč. hydroizolace, nové zařizovací předměty, nová topná tělesa, obezdívky 

stoupaček kanalizace a WC, nové obklady a dlažby, marmoleum, nové malby stěn a stropů). 

Realizace: květen 2016 – říjen 2016; Cena: 6,6 mil Kč  
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Následující rok 2017 došlo k výměně venkovního potrubí teplovodních rozvodů ústředního 

vytápění a rozvodů teplé užitkové vody, které byly v havarijním stavu. Provedeno bylo ještě 

uzemnění objektů (hromosvody) a příprava pro budoucí kabeláže. 

Realizace: září 2017 – listopad 2017; Cena: 2,8 mil Kč 

   

ZŠ Tyršova – Výměna oken – Město provedlo ve dvou etapách výměnu oken na budově ZŠ 

Tyršova. Postupně byla vyměněna špatná a dosloužilá okna na celé škole. Celkem bylo 

vyměněno 137 oken.  

Realizace: I. etapa říjen 2014 – březen 2015; Cena: I. etapa celkem 1,7 mil Kč  

Realizace: II. etapa červenec 2016 – srpen 2016 ; Cena: II. etapa celkem 1,4 mil Kč 

 

ZŠ Letců R. A. F. – Zateplení budovy – Zateplení budovy Základní školy Letců R.A.F.  

Realizace: říjen 2013 – únor 2015; Cena: 15,9 mil Kč 

Výměna oken - Město provedlo výměnu oken v areálu ZŠ a MŠ Letců R.A.F. Postupně byla 

vyměněna špatná a dosloužilá okna v celém areálu školy. Jednalo se o pavilony U1, U3 

a pavilon školní družiny.  

Realizace: U1 červenec 2016 – srpen 2016;  

DM červenec 2017 – srpen 2017; 

U3 červenec 2018 

Cena: U1 2,4 mil Kč; DM 1,6 mil Kč; U3 1,4 mil Kč 

 

Na gymnaziu B. Hrabala byla provedena repase oken  

Budova gymnazia má nyní kompletně repasovaná okna. Celkem proběhly čtyři etapy. Letos 

v září bude dokončena poslední. 

II. etapa – Realizace: červen 2014 – září 2014; Cena: 858 tis Kč  

III. etapa – Realizace: červen 2017 – říjen 2017; Cena: 2,2 mil Kč  

IV. etapa – Realizace: červen 2018 – září 2018; Cena: 2,2 mil Kč; Dotace: 500 tis Kč 

(Středočeský kraj) 

 

 

 

 

 

 

 

           21. 8. 2018 v Nymburce 

 


