PAP RNY
Konverze areálu papíren ve Vraném nad Vltavou

Téma industriálních staveb mě vždy lákalo, a to zejména z důvodu udržitelnosti měst, obcí a jejich silné historické
stopy v okolí. Stejně tak estetika a měřítko staveb. Hledání a následná volba opuštěné industriální budovy vhodné jako
podklad pro diplomový projekt ale nebyla snadná. Velké poděkování patří Výzkumnému centru průmyslového dědictví
FA ČVUT v Praze a to zejména Mgr. Jakubovi Potočkovi a PhDr. Benjaminovi Fragnerovi, kteří mi s výběrem továrních
hal pomáhali. Častým problémem byl špatný stav budov, nemožnost přístupu do areálu, nebo spíše neochota pánů
starostů mi přístup umožnit. Častokrát jsem se setkala s tím, že opuštěné továrny a brownfieldy byli označeny jako
nebezpečné a k demolici a po jejich tajné návštěvě přišlo zjištění, že stav tak tragický rozhodně není. Následně jsem se
dozvěděla že se objekty nechávají záměrně chátrat a pozemek je již rozparcelován a připraven k prodeji developerům
. Tento smutný fakt je bohužel velmi častý a z finančního hlediska ne tak nepochopitelný. Řešením jsou pak různé
dotace, kterých v současné době díky velké osvětě naštěstí stále přibývá.
Nakonec jsem si zvolila areál bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou. Jedná se o 4 hektarový areál plný rozmanitých
budov, jak historických z 19 století, tak i nádherných industriálních hal ze století dvacátého. Každá návštěva areálu pro
mě byla velice inspirativní. Měla jsem možnost bavit se s umělci a řemeslníky kteří v současné době v areálu působí
a sbírat názory obyvatel Vraného. Papírovou dokumentaci k areálu jsem získala částečně od současných majitelů MastGroup - italská realitní firma a částečně od Ing. Břetislava Marka a ateliéru VSP-projekt v.o.s.
Zadáním pro mě bylo funkční řešení jednotlivých hal, prostranství a detailní návrh seniorského bydlení. Jednotlivé haly
byly prověřeny, zda odpovídají vybrané funkci, ale detailnější řešení nebylo součástí zadání. Při konverzi industriálních
objektů je samozřejmě důležitý i ekonomický aspekt, proto jsem vždy zvažovala, zda architektonická a historická
hodnota budovy opravdu převyšuje nad možností nové výstavby. Těmto kritériím nevyhovuje zástavba menších železobetonových hal z dvacátého století, které byly na stávající budovy v průběhu let různě přilepovány, a navíc jsou v
současné době značně poničeny po opakujících se záplavách a jejich rekonstrukce by nebyla ekonomicky, esteticky
a ani funkčně obhájitelná.
Dalším neopominutelným aspektem je zajištění tepelné pohody uvnitř budov. Industriální haly by byly zatepleny vnějším kontaktním systémem, zatímco původní budovy papírny, jejichž fasády mají historickou výpovědní hodnotu by
byly zatepleny zevnitř.
Ve Vraném nad Vltavou není zaveden plyn. Pro zásobování elektrickou energií se předpokládá využití nových trafostanic.
Parkování je v areálu řešeno povrchově, a to z důvodu nemožnosti umístění parkovišť do podzemí kvůli nebezpečí
opakujících se záplav.
Předpokladem konverze areálu je výstavba protipovodňového valu, s nímž počítá územní plán města. Stejně tak je
v něm zmíněna stavba nového mostu, pro ještě lepší napojení na Prahu a to v místech současného přívozu. Přívoz
je však úzce spjat s historií obce, funguje zde již od roku 1382 a přijde mi líto jeho provoz úplně přerušit, proto ho
přemísťuji do prostor areálu, na molo ukončující centrální korzo.
Vrané nad Vltavou má necelé tři tisíce obyvatel, ale právě přímá blízkost hlavního města Prahy mě umožnilo přistupovat k návrhu jinak, než v případě jakékoliv obdobně velké obce. Jedná se o opravdu rozsáhlý areál a uvědomuji si, že
Vrané nad Vltavou by nebylo schopné jej “nasytit”. Proto vycházím z předpokladu využití areálu jak obyvateli Vraného,
tak návštěvníky z Prahy.
Velkou výhodou je blízkost železniční zastávky (minuta chůze, samotná cesta vlakem z Hlavního nádraží pak trvá
18 minut). Cesta automobilem z Prahy- Zbraslav trvá 7 minut. Pro ještě lepší dostupnost navazuji areál papíren na
cyklostezku vedoucí z Prahy. Inspirací se pro mě pak také stal projekt ERIH - European Route of Industrial heritage
(viz. dále) a navrhuji zapojení papíren do vyššího celku industriálních památek - cesta po pravém břehu Vltavy od Pivovaru Troja, přes Lewitův mlýn, ledárny Braník, Modřanský cukrovar až do areálu papíren ve Vraném nad Vltavou. Zde
bude možné cestu zakončit v muzeu věnovaném výrobě papíru s pravidelně konanými zábavnými workshopy nebo v
restauraci a kavárně.

koncept nově navrženého bydlení pro seniory

Do hal které nesplňují hygienické požadavky na osvětlení nebo jinak nevyhovují funkci bydlení jsem umístila sportoviště. Squashové hřiště, bowlingovou dráhu a horolezeckou stěnu mohou navštěvovat jak obyvatelé Vraného, kteří
v dotazníku na absenci takovýchto prostor upozorňují, tak i návštěvníci z Prahy, kteří pohodlně zaparkují přímo před
halou. Za netradiční, ne však neopodstatněné, by se dalo považovat rozhodnutí umístění curlingové dráhy. Ta se však
v Čechách nachází pouze jedna, v Praze na Roztylech a je neustále kapacitně vytížena a to i zahraničními týmy. Další
výhodou je přítomnost vodního toku a tím pádem možnost efektivního chlazení a tento zatím ne příliš rozšířený sport
je tak skvělou příležitostí jak obec zviditelnit.
Součástí areálu jsou pak také venkovní sportoviště - hřiště pro basketball, badminton a dvě workoutové hřiště, jedno
přizpůsobené seniorům.
Na hlavni korzo areálu navazuje budova komunitní knihovny, která se aktivně podílí na životě obce. Zde jsou také prostory pro stávající seniorský klub Seniorek a zahradní klub ve Vraném nad Vltavou. Další kulturní budovou je multižánrová hala. Ta se svými ocelovými nosníky a převýšenými stropy představuje typický odkaz industriální architektury
Krása tohoto prostoru spočívá v jeho volnosti a po konzultaci s paní starostkou Mgr. Danou Ulwerovou, jsem se
rozhodla navrhnout zde multifunkční prostor ať už pro akce přádané obyvateli Vraného - plesy, přednášky, tak jako
možnost pronajmutí celého prostoru pro soukromé akce a výstavy.
Zbylé budovy jsou určeny pro bydlení a to s velkou diverzitou ploch bytů od garsoniér, po velké loftove byty, aby se
předešlo gentrifikaci a s ní spojenými negativními dopady.
Jako novou strukturu jsem navrhla bydlení pro seniory, jehož absence je již v současnosti velkým problémem a s
přihlédnutím k demografickým průzkumům věnující se stárnutí obyvatel se situace bude pouze zhoršovat. Snahou
bylo co nejvíce seniory zaintegrovat do režimu celého areálu a vytvořit příjemné prostředí pro důstojné stáří. Hlavní
myšlenka je podpořena hierarchizací vnitřních prostor od intimních - soukromé byty a pokoje, přes místa identifikace
- společné obývací předsíně, až po komunitní prostory atrií, kuchyněk a čítáren.
Snahou bylo vybranými funkcemi zajistit stálý a rozmanitý život areálu. Režimy jednotlivých funkcí spolu komunikují
a spolupracují a umožňují tak areálu druhou fázi života.

“SRDCE”
- hlavní vstup
- služby - pedikúra, manikúra,
kadeřnictví, holičství, masáže
- jídelna
- lékaři

PROVOZNÍ ČÁST
- stacionář
- odlehčovací služba
- administrativa
- zázemí zaměstnanců
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ZÁZEMÍ
- byt správce
- prádelna, sušárna
- gastro zázemí
-VZT
- trafostanice
- márnice
- sklady
- sklady zahradního nábytku

služby - přístupné pro obyvatele Vraného
prostor sdílený s dětmi

terasa - výhled na Vltavu a kopce

spojovací můstky
Jih - sluneční terasa
byty, pokoje

Trojský pivovar

Praha

tělocvičny, dílny,
počítačová místnost

stezka po industriálních stavbách

celková délka 22 km

Lowitův mlýn

Ledárny Braník

Cukrovar Modřany

Areál Papíren ve Vraném jsem chtěla zapojit do
určitého “vyššího” programu. Inspirací se pro mě stal
ERIH - European Route Indrustrial Heritage který spojuje světově významné industriální památky a vytváří
zájmové okruhy které je možné projít pěšky. Jelikož
ale areál nesplňuje kitéria potřebná pro zapsání do
seznamu ERIH vytvořila jsem kratší trasu vedoucí z
Trojského pivovaru - kde je možné zaparkovat auto a
občerstvit se a končí v papírnách ve Vraném kde je
také možnost občerstvení. Celková vzdálenost je 22
km a je možné ji většinu projít/projet po cyklostezce
která vede až do areálu papíren.

společné prostory - čajová kuchyňka, čítárna..
sesterna - výheld na společné prostory
INTIMITA - pokoje, byty
IDENTITA - společný obývací předprostor
KOMUNITA - společný prostor s atriem

Papírny Vrané nad Vltavou

Vrané nad
Vltavou
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industriální haly - 20. století

nová zástavba

původní budovy papíren na místě bývalého mlýna - 19. století

nefunkční trafostanice

přípravna
látek

kanceláře
výroby

budova PS 6 sklad

sklad

doprava
prostranství

objekty určené k demolici

vrstvení

Po mnohačetných záplavách, zejména v roce 2002 je
několik budov velice poškozených.

Jedením z konceptů přístupu k návrhu bylo rozdělení
budov podle historických vrstev - nejstarší budovy
původních papíren z 19. století, industriální haly z
20. století a mnou vložená nová zástavba. Každá z
jedntlivých vrstev má svoje specifika a jsou na první
pohled jasně definovatelná.

demolice HPP - 4 600 m2

parkoviště

zbouráním vytipovaných budov se očistí architektonicky významné budovy a zároveň vznikne prostor pro

parkové cesty

zásobovací cesta - možnost projet celým areálem

zásobovací cestu která přímo navazuje na ulici V Zídkách.
cyklostezka
silnice Vrané - Praha

pobytová ulice

parkoviště

pobytová louka

sekundární prostor náměstí

korzo

lanové centrum

tržnice

bydlení pro seniory

lanové centrum

A4 bydlení pro seniory

bydlení v industriální hale

nově navržená zástavba

občerstvení na břehu řeky

na místě zbouraných budov jsem nově navrhla seniorské bydlení a townhousy pro lidí. Dále tržiště, sportoviště, pláž a potřebná zázemí.

townhouses

chráněné bydlení
A0 multižánrová hala

bydlení

bydlení s aktivním parterem
A2 knihovna

nově navržené funkce

nová zástavba - townhouse

kavárna
tržnice

občerstvení na břehu řeky

horolezecká stěna

restaurace

kombinace nově navržených funkcí zajišťuje neustálý
život v areálu

A1 muzeum věnované
výrobě papíru, workshopy pro děti..

doplnění historické zdi o prostor pro mural - odstínění chodníku od hlavní komunikace
venkovní sportoviště - skatepark, badminton, basketball

venkovní sportoviště - skatepark, badminton, basketball
A3

sportovní hala - squash, bowling, curling

omezený vjezd do areálu,
jen rezidentům na čip

vstupní prostor náměstí
cyklostezka na protipovodňovém valu
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1.39 márnice
1.40 sklad vozíků
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1.42 prádelna
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1.44 čisté prádlo
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2.26 šatny, toalety
2.01 schodiště
2.14 obývací předsíň
2.27 tělocvična
2.02 pokoj
2.15 pokoj
2.28 tělocvična
2.03 pokoj
2.16 pokoj
2.29 šatny, toalety
2.04 jižní terasa
2.17 schodiště
2.30 terasa s výhledem na řeku
2.18 atrium
2.05 úklid
2.06 sesterna se zázemím
2.19 společenský prostor - čajová kuchyňka 2.31 společenský prostor - čajová kuchyňka
		
- čítárna
2.07 společná obývací předsíň 		
- čítárna
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2.20 terasa s výhledem na řeku
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3.25 atrium

3.26 byt
3.27 spojovací můstek
3.28 společenský prostor - čajová kuchyňka
		
- čítárna
3.29 schodiště
3.30 atrium
3.31 obývací předsíň
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veřejné sportoviště se skateparkem, graffiti zdí a hřišti

pohled z protipovodňového valu s cyklostezkou na pláž

jižní pohled M 1:200
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severní pohled M 1:200

východní pohled M 1:200
západní pohled M 1:200

pohled do atria, bydlení pro seniory

Konverze areálu papíren ve Vraném nad Vltavou

pobytová ulice - společné aktivity pro děti a seniory
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