1NP

2NP

1 - vstupní hala
2 - sloupová hala
3 - bistro
4 - zázemí bistra
5 - schodišťová hala
6 - toalety, šatny zaměstnanci
7 - chráněná dílna

1 - bistro
2 - zázemí bistro, toalety
3 - schodišťová hala
4 - venkovní terasa
5 - Komunitní Centrum “klubovna”
6 - KC kanceláře
7 - UB pobytová galerie
8 - UB pokoj
9 - UB schodišťová hala

8 - Ubytovna vstupní hala
9 - UB recepce
10 - UB sklad
11 - UB úklidová místnost
12 - UB kuchyňka
13 - UB denní místnost
1

1

14 - pronajímatelné prostory
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3NP

4NP

1 - polyfunkční sál
2 - sklad
3 - toalety, šatna zaměstnanci
4 - schodišťová hala
5 - KC “meeting room”
6 - KC počítačová učebna

1 - technická lávka
2 - šatny
3 - schodišťová hala
4 - lávka
5 - KC výtvarka
6 - dětský koutek

7 - UB pokoj
8 - UB schodišťová hala

1

9 - šatny
10 - sportovní hala
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TEPLÁRNA

CO-WORKING CENTER

kulturně komunitní centrum
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KONCEPT
Sídliště Petřiny a Červený vrch jsou typickým
územím, které sloužilo a slouží jedné
hlavní funkci a tou je bydlení. Co se týče
volnočasových aktivit není jich zde mnoho a
jsou převážně sportovního charakteru.
Veleslavínská teplárna má díky své
poloze potenciál stát se veřejně fungující
institucí nabízející rozmanité služby. Ty
by obsluhovaly nejen tato dvě sídliště a
přilehlé okolí. Má potenciál stát se budovou,
která bude sloužit lidem všech věkových a
sociálních vrstev. Spoluprácí jednotlivých
institucí v její blízkosti (základní školy,
mateřské školy, denní stacionář, domov
seniorů) by mohla obsluhovat široké
spektrum obyvatelstva.

PROGRAM
V rámci budovy je umístěno několik veřejně
přístupných služeb. Hlavní částí je kulturněkomunitní centrum nabízející program pro
lidi všech věkových kategorií. Současně toto
centrum funguje jako hodinový stacionář pro
lidi ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se
o druh instituce, kam může pečovatel umístit
pečovanou osobu a jít do práce či zařizovat
osobní záležitosti. O pečovanou osobu je zde
v rámci celodenního programu postaráno.
Tato služba není v České republice obvyklá a
známé jsou spíše denní či týdení stacionáře.
Komunitní centrum funguje mezioborově
a jeho program může být doplňován i
institucemi v jeho okolí jako například ZŠ
Červený vrch, Gymnázium Arabská a dalšími,
tím dochází k integraci jednotlivých skupin
společnosti.
Co- workingové centrum navazující na

komunitní centrum poslouží jak širokému
okolí, tak pečovatelům, kteří často pracují
z domova. Zároveň v rámci centra mohou
potkávat jiné lidi, což může pomoci řešit
problém jejich sociálního odloučení.
V budově se dále nachází ubytovna pro lidi
opouštějící dětský domov. Tito lidé jsou
často v 18-ti letech vysláni bez podpory
do reálného světa a statistiky ukazují, že
málokdy jsou na to připraveni. Ubytovna
jim poskytuje útočiště v době, kdy prochází
velkou životní změnou a komunitní centrum
jim v rámci svého programu může s toutou
změnou pomoci.
Multifunkční sál umístěný v budově teplárny
je napojen na bistro, které funguje jako
příležitosné foyer. Samotný sál pro 77 osob
by mohl fungovat jako alternativní divadelní
scéna, koncertní sál, konferenční sál a jiné.
Bývalá turbínová hala je transformována do
sportovní haly, která je otevřena veřejnosti.
Pod touto halou se
nachází převýšený sloupový prostor, který
navazuje na veřejné prostranství.
Tento prostor je veřejné přístupný a slouží
k různým druhům aktivit. Mohou zde
být pořádány tématické trhy či výstavy
pokračující do podzemní galerie.
Na střeše budovy se nachází komunitní
zahrada spravovaná komunitním centrem.

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ
Budova je rozdělena na čtyři části. Vstup do
budovy je skrze převýšenou vstupní halu či
přes recepci ubytovny. Ze vstupní haly se
poté dostáváme do jednotlivých provozů.
Nová nástavba komunitního centra je

VÍCEÚČELOVÝ SÁL

tvořena rozpatrovanými věžemi na stávající
konstrukci teplárny. Mezi nimi jsou
umístěna propojující atria s vertikálními
komunikacemi. Budova ubytovny je
chodbového typu s jednotlivými pokoji
přístupnými z chodby.

BISTRO

UBYTOVNA

SLOUPOVÁ HALA

ATELIERY

5NP

6NP

1 - KC co-workingové centrum
2 - toalety
3 - kuchňka
4 - schodišťová hala
5 - KC knihovna
6 - KC hudebka

1 - KC co-workingové centrum
2 - zasedací místnost
3 - toalety, sklad
4 - schodišťová hala
5 - KC učebna
6 - KC herna

PODZEMÍ

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
V rámci celé budovy je využito stávající
nosné železobetonové konstrukce, která je
ve velké části interieru ponechána odkrytá.
K opláštění jednotlivých částí budovy a k
předělení vnitřních prostorů je použito
polykarbonátových desek, do kterých jsou
nahodile vkládána okna či dveře. Budovu
ubytovny tvoří železobetonový skelet se
sendvičovým systémem fasády. Vrchní plášť
fasády je tvořen copilitovými díly, které se
střídají s výplněmi otvorů.
Samotná budova komunitního centra stojí
na stávajících masivních železobetonových
sloupech. Ty slouží jako základ pro novou
konstrukci železobetonových stěn, které jsou
v interieru ponechány odkryté a z exterieru
jsou zatepleny. Vnější část pláště je tvořena
pohledovým betonem a polykarbonátovými
deskami. Pohledový beton se nachází v
částech, kde jsou místnosti. V částech, kde se
nacházejí atria, jsou použity polykarbonátové
desky. Interiér je doplněn o ocelové detaily a
pochozí lávky spojující jednotlivé věže, čímže
je podporován industriální charakter objektu.

CHRÁNĚNÁ DÍLNA

2
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2

1
3
2

2

3
4

1 odstranění technologie kotlů - ocelová konstrukce

2 stávající železobetonová konstrukce

3 stávající konstrukce je využita k výstavbě
buňkových věží

5

4
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2

6

6

4 odstraněním některých buněk dochází k propojení
prostorů skrze jednotlivá atria

5 rozšíření a propojení jednotlivých buněk

6 různé velikosti buněk slouží různým provozům

vstupní hala
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8NP

7NP

1 - KC zahrada

1 - KC co-workingové centrum
2 - toalety
3 - kuchyňka
4 - schodišťová hala
5 - KC učebna
6 - KC taneční místnost
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lávka ve vstupní hale

komunitní centrum klubovna

komunitní centrum
0

A547 I Redčenkov, Danda
vedoucí atelieru: Ing. arch. Boris Redčenkov
odborný asisetent: Ing. arch. Vítězslav Danda

5

5

VELESLAVÍN
Transformace bývalé teplárny a jejího okolí

1

2

0

1

2

autor: Vojtěch Novotný
letní semestr 2017/2018
Diplomová práce

VELESLAVÍN
Dopravní situace

Strategie

Stávající

Území

A

B

A I Území U Sadu

B I Území U Zámečku

C I Území U Teplárny

ÚVOD

ÚVOD

ÚVOD

V místě dřívějšího hospodářského stavení a sadu byl
v 60. letech vystavěn průmyslový areál. Ten sousedí
s historickým jádrem bývalé obce, které postupně
areálu ustupuje. Od 90. let minulého století se zde
nachází autoprodejna, autoopravna a autobazar, který
v posledních letech realizuje své záměry na úkor okolní
historické struktury.

Barokní budova zámečku vznikla mezi lety 1730
a 1750 podle návrhu K.I. Dietzenhofera na území
dřívějšího hospodářského statku. V pozdějších letech
byl zámeček transformován na plicní sanatorium, kde
se léčil i T.G.Masaryk. V dnešní době je areál veřejně
nepřístupný a v budově zámečku je umístěna soukromá
klinika. Další budovy v areálu jsou nevyužívány,
postupně chátrají a ztrácejí se v neudržovaném parku.

Budova uhelné teplárny byla v 60. letech minulého
století umístěna do blízkosti historického jádra
Veleslavína. Teplo v ní vyrobené zásobovalo nově
vzniklá sídliště Petřiny a Červený vrch. V 90. letech byl
její provoz z ekologických důvodů ukončen a výrobu
tepla nyní zajišťuje sousední plynová teplárna. Uhelná
teplárna tak po 25 let chátrá a jednotlivé budovy jejího
areálu postupně mizí.

KONTEXT
C

Navrhovaná

Koncept

KONTEXT

KONTEXT

Areál autosalonu je obklopen stabilizovanou městskou
strukturou tvořenou rodinnými a bytovými domy.
V jižní části areálu je patrná historická urbanistická
struktura s několika budovami, které tvořily místní
náves. Areál je z východu ohraničen Veleslavínskou ulicí
a ze západu ulicí U sadu. Celý areál je oplocený a tudíž
neprostupný.

Areál zámečku je velkou zelenou plochou v jinak
kompaktní historické struktuře. Ta je patrná v jižní
části areálu v ulici Nad Hradním potokem. V severní
části je areál odříznut železniční dráhou. Areál přímo
sousedí s brownfieldem bývalé uhelné teplárny ve
východní části a s bytovými domy a autosalonem v
západní části.

Demolice

Nová zástavba

V těsném sousedství teplárny se nachází areál
barokního zámečku postavený mezi lety 1730 a 1750.
Tento fakt dodává celému prostředí historického jádra
velice zajímavý kontrastní charakter. Na jedné straně
nazdobené barokní fasády a park s pohledovými osami
a na straně druhé lapidární industriální pozůstatky,
které postupně pohlcuje okolní příroda. V severní části
je areál odříznut železniční tratí vedoucí na Kladno.
Východní území sousedí s novější budovou plynové
teplárny.

Demolice

Nová zástavba

Demolice

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

Území je rozděleno na dva městské bloky předělené
obytnou ulicí. Ta spojuje Veleslavínskou ulici a ulici U
Sadu. Jednotlivé bloky jsou prostupné a vytváří zelené
vnitroblokové plácky. Ty svým charakterem navazují
na parkové plochy v severní a východní části území.
Jedná se tak o alternativní pěší cestu k Veleslavínské
ulici. Ve východní části území pomáhá nová zástavba
formovat náves, která se zde historicky nacházela.

Areál barokního zámku se otevírá veřejnosti, čímž
je z něj vytvořeno místo pro volnočasové aktivity.
Pro ty jsou v rámci zámecké zahrady jsou vyčleněna
jednotlivá místa. Zahrada je doplněna síťí mlatových
cest a jsou posíleny její pohledové osy. Předprostor
Veleslavínského zámečku je kultivován a v jižní části
území je doplněna zástavba, která definuje ulici Nad
Hradním potokem.

Hlavním motivem celého území jsou industriální
pozůstatky uhelné teplárny, které jsou transformovány
nebo začleněny do veřejného prostoru. Samotná
budova teplárny je přestavěna na kulturně komunitní
centrum, které má celopražský dosah. Areálem
prorůstá park zámecké zahrady, který pomalu
pohlcuje jednotlivé objekty v území teplárny. Nové
objekty doplňují specifickou industriální strukturu a
podporují její charakter. Ten kontrastuje se sousedním
barokním areálem. V severní části je území zakončeno
stromořadím s cyklostezskou, která vede po povrchu
tělesa železnice. V jižní části je dotvořena ulice Nad
Hradním potokem řadou rodinných domů.

Nová zástavba
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