Recyklace
Recycling

Schopnost recyklované stávající zástavby naplnit
funkční a kvalitativní nároky současné společnosti

The capability of recycled earlier construction to meet
the functional and qualitative demands of society today

Stejně jako v ostatních oblastech života společnosti je i pro rozvoj
měst jedním ze stěžejních principů udržitelného rozvoje recyklace.
Hlavními důvody výstavby nových objektů jsou v současné době na
jedné straně vzrůstající potřeby m2 obestavěné plochy na jednoho
obyvatele, na druhé straně zvyšující se a proměňující se nároky na
funkci objektů. Pokud přijmeme tyto nároky jako premisu – i když
součástí uvažování podle principů udržitelného rozvoje musí být
i zvažování samotné oprávněnosti těchto nároků – můžeme jejich
naplnění realizovat na úkor obestavění dosud volného prostoru,
náhradou stávající stavby novostavbou bez zabrání volného prostoru anebo recyklací stávající stavby. Recyklace stávající stavby
se z hlediska udržitelnosti samozřejmě jeví jako nejadekvátnější,
a to nejen z důvodu využití stávající materiálové substance či neokupování nového prázdného prostoru, ale i vzhledem k uchování
a posílení širších společenských hodnot.
Předpokladem recyklace stávajících staveb je jejich schopnost adaptace na nové kvalitativní a funkční nároky, přičemž zdánlivá neschopnost této adaptace, která je většinou spíše absencí fantazie investora či architekta, či reakcí na svázanost restriktivními předpisy,
je v současné době možná častější příčinou rozhodnutí pro variantu
novostavby ve volném prostoru, než špatný technický stav objektů.
V následujících ukázkách jsou uvedeny příklady dokazující, že původní objekty jsou na základě patřičně provedených úprav schopny
vyhovovat současným nárokům funkčním, společenským i technickým v plnohodnotném rozsahu stejně jako objekty novostaveb.

Similarly to other area in the life of a society, one of the key principles for
the development of cities is the sustainable development of recycling.
The main reasons behind the construction of new buildings are, at
the present time, the increasing demand for square metres of built-up
space per inhabitant on the one hand, and on the other the rising and
changing demands for building functions. If we accept these demands
as a premise – even though part of the reflections according to the
principle of sustainable development must equally include the very
justifiability of such demands – we can realised their fulfilment either
at the expense of covering still open space with new construction, replacement of an earlier building with a new one without the occupation
of open space, or the recycling of an earlier building. Recycling earlier
buildings would appear, in terms of sustainability, the most evidently
suitable methods, and not only for questions of using the extant material substance or the conservation of open space, but also for the
preservation and strengthening of wider social values.
The precondition for the recycling of extant buildings is their capability
for adaptation for new qualitative and functional demands, insofar as
the apparent ‘incapacity’ for adaptation, which is usually the absence
of imagination on the part of the investor or architect, or a reaction to
excessive regulatory principles, is currently perhaps the more frequent
cause for the variation of a new building in previously open space,
more so than the poor technical condition of the older building.
In the following examples, we have supplied instances that prove that
original buildings can, on the basis of the appropriate alterations, be
capable of meeting current functional, social and technical demands to
the fully applicable extent, as much as any new construction.

Modernisation and enlargement of the villa Na Lužci
in Prague–Vokovice
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Objekt je součástí charakteristické původní zástavby z dvacátých
let dvacátého století s příznačným koncepčním urbanismem a cíleně jednotným výrazem rodinných domů, která je cennou součástí
nosné struktury města a její zachování je jednoznačnou prioritou.
Místa v okolí, kde byly původní objekty nahrazeny novostavbami,
často i s novým odlišným urbanistickým charakterem, je většinou
zřetelná mylnost této cesty. Recyklace jednotlivého objektu tak
v tomto případě je zároveň podílením se na recyklaci širšího celku.
Primárním problémem využití původních domů je, že v mnoha parametrech nesplňují požadavky na kvalitu současného bydlení. Jedná
se o původní levnou obytnou zástavbu a tomu odpovídá konstrukční,
materiálové, prostorové a dispoziční řešení jednotlivých objektů.
Cíl revitalizace domu představovalo navýšení kvality objektu pro
plnohodnotné bydlení dnešní doby při současném zachování maxima původní stavební substance a zároveň charakteristických
původních hodnot od urbanismu až po detail objektu.
Nosnými prostorovými zásahy bylo vytvoření velkorysých volně
propojených prostor vzniklých otevřením původních dispozic
a především otevření obytných prostor do zahrady přes nově přistavěnou prosklenou část. Toto otevření umožňuje přímý fyzický
i optický kontakt se zahradou v jedné úrovni, které tradičně ve starších domech úměrně jinému životnímu stylu doby, chybí.
Neméně důležitou součást revitalizace znamenalo adaptování původně energeticky výrazně neúsporného objektu pro zcela odlišný
energetický provoz. Byla provedena obecně nejdůležitější základní
opatření při rekonstrukci historických objektů: zateplení vodo
rovných konstrukcí, venkovní zateplení fasády – při zachování
původní plasticity fasád, vysoce kvalitní oprava oken a využití
hybridních zdrojů tepla – kombinace obnovitelného zdroje energie,
zemního vrtu a čerpadla systém voda-voda s bivalentními zdroji,
elektrokotlem a krbovými kamny.

The building is part of a characteristic original patter of construction
from the 1920s, with a definite conception of an urban plan and a deliberately unified appearance of single-family houses, forming a valuable component of the wider structure of the city, for which preservation should be a clear priority. Wherever the original houses have
been replaced with new structures, often with a completely different
urban character, the error of such a path is often evident. Recycling of
individual structures, in this case, is also a participation in the recycling
of the larger whole.
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Modernizace a dostavba vily Na Lužci
v Praze 6 – Vokovicích
Modernisation and enlargement of the villa Na Lužci,
Prague 6 – Vokovice
klient / client: soukromá osoba / private investor
realizace / realisation: 2009

The primary problem with the using of the original houses, however,
is that in many parameters they do not meet the requirements for the
qualities of a modern residence: originally planned as cheap residential
housing, this requirement has shaped the structural, material, spatial
and organisational solution of the individual houses.
The goal for revitalisation of the house lay in the increase of the quality of the structure for its full suitability with the contemporary lifestyle, while retaining the maximum of the original built substance and
equally the characteristic original values from the urban plan to the
structural details.
The central spatial interventions consisted in the creation of largescaled, freely connected spaces created through the opening of the
original floor plan, and primarily the opening of the living space to the
garden through a newly added all-glass section. This addition allows
for direct physical as well as optical contact with the garden on a single
level, which is generally lacking in older houses adapted to the different living styles of an earlier era.
No less significant in the revitalisation was the adaptation of what was
originally a notably energy-inefficient structure for a completely different energy system. Generally, the most significant basic measures
were implemented for the reconstruction of historic buildings: insulation of the horizontal structures, external façade insulation (while
retaining the original three-dimensional qualities of its surface), highly
skilful renovation of the windows and the use of hybrid heat sources –
a combination of renewable energy sources, with a geothermal boring
and a water pump with a bivalent source, electric boiler and woodburning stoves.
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Měšťanské činžovní domy.
Rekonstrukce domů v Mánesově ulici
a na Janáčkově nábřeží

fig. 4,5

Velká část obytných lokalit centrální Prahy je tvořena zástavbou
klasických rezidenčních domů 19. a začátku 20. století. Původní
standardy tohoto bydlení z hlediska prostorové a společenské
funkce většinou dosahovaly a místy i převyšovaly současné nároky na bydlení. Důvodem pro který jsou v současné době často považovány za nevyhovující, je především jejich proměna v druhé
půli 20. století, kdy docházelo nejprve k ostudnému, ryze utilitárnímu a nekoncepčnímu porcování na malé bytové jednotky,
později od devadesátých let také k přestavbám na kancelářské či
hotelové prostory. Stavebně fyzikální komfort budov těchto budov
bývá v některých parametrech jako například vlhkostní a tepelná stabilita v principu dobrý, srovnatelný s řadou novostaveb,
pro navýšení energetické úspornosti však je vždy nutné provést
základní úpravy.
V uvedených příkladech rekonstrukcí činžovních domů byly provedeny tepelné izolace vodorovných konstrukcí, kvalitně renovována okna a změněn systém řízení vytápění. Ke snížení energetické
náročnosti také výrazně přispělo odstranění rozptýlených systémů etážového vytápění a jejich sjednocení do centrální kotelny
s efektivním spalováním, měřením a regulací. Přínosem bylo rovněž uvolnění a obnovení komínů pro lokální příležitostné topení
dřevem v kamnech nebo krbech, tedy návrat původního, i když
v současnosti alternativního způsobu vytápění.
Cílem recyklace objektů bylo navrácení, respektive znovuvytvoření
společenského standardu bytů, tvořeného nejen jejich velikostí
a velkorysostí dispozic, ale také charakterem původních detailů –
jejich podobou, množstvím, materiálovou úrovní a především společenskou hodnotou kterou zosobňovaly, přičemž pro vytvoření
adekvátního společenského typu prostředí bylo neméně důležité
i aplikování těchto principů na společné veřejné prostory domu.

fig. 6

Urban apartment blocks:
reconstruction of buildings in Mánesova ulice
and Janáčkovo nábřeží in Prague.

The greater part of the residential areas of central Prague is formed by
a fabric of traditional apartment blocks from the 19th and early 20th
centuries. In terms of space and social functions, the original standards
of these residential forms completely achieved, in some circumstances
even surpassed, current living requirements; the reasons why such flats
are now often regarded as unsuitable at present are primarily their
transformation in the second half of the 20th century, first being shamefully split up under nationalisation into purely utilitarian and ill-thought
smaller units, or later (during the 1990s) rebuilt as offices or hotels.
Structural-physical comfort in these buildings is often, particularly in
certain parameters such as humidity and heat stability, essentially comparable with the greater bulk of new construction, but for increasing
energy efficiency it is always necessary to make several basic changes.
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In the listed examples of reconstruction of apartment buildings, the
most important features were the heat insulation of horizontal structures, high-quality renovation of the windows, and a change in the system of heating control. Also important for lowering the energy demands
was the replacement of separated systems of central heating and their
unification to a central boiler with effective burning, measurement and
regulation. Similarly, an added benefit was the freeing up of the restored
chimneys for occasional heating with wood in stoves or fireplaces, i.e.
a return of the original (if now alternative) heating method.
The goal of the recycling of these structures was to restore or re-create
the social standard of the flats, created not only through their size and
the generosity of layout, but also the character of the original details
– their form, quantity, material standard and above all the value they
embodied, in which for the creation of an adequate social environment
it was no less important to apply these very same principles to the
shared public areas of the building.

Rekonstrukce domu v Mánesově ulici, Praha 1
Reconstruction of an apartment block, Mánesova ulice, Prague 2
klient / client: soukromá osoba / private investor
realizace / realisation: 1998
> fig. 4,5

Rekonstrukce domu na Janáčkově nábřeží, Praha 1
Reconstruction of an apartment block, Janáčkovo nábřeží, Prague 1
klient / client: soukromá osoba / private investor
realizace / realisation: 2009
> fig. 6,7
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Rekonstrukce Husova sboru na Vinohradech

Reconstruction of the Hussite Church in Vinohrady

Význam rekonstrukce objektu lze vnímat v několika rovinách.
Z hlediska obecného dosahu se jedná o prodloužení života cenné
funkcionalistické architektury a tím i uchování jejího sdělení pro
následné generace. Zároveň dochází nejen k udržení, ale na základě vygenerování nových prostor v původně podružně využívaných
částech domu i k současnému posílení společenské funkce objektu,
jejíž význam ovlivňuje dění širší navazující lokality čtvrti Vinohrad.
V obytné části se nezbytnou složkou revitalizace objektu stalo uzpůsobení současnému komfortu bydlení, přičemž v tomto
případě se jednalo především o zlepšení stavebně fyzikálních
vlastností prostředí. Izolační vlastnosti objektu byly posíleny
systémem zateplení tvořeného kombinací tlustovrstvé škrábané
omítky a hustě kotvených termoizolačních fasádních desek. Cílem
byla vyváženost konstrukčních, ekonomických, památkových
a estetických hledisek s důrazem na autenticitu celku. Výpočtově byl použit kompromis minimálního zateplení a to především
z důvodu zachování plasticity fasád. Při mechanické aplikaci současných norem by mohl být efekt větší, avšak za cenu kvalitativní
ztráty autenticity v místech, která jsou kompoziční a materiálovou
podstatou vnímání významného příkladu funkcionalistické architektury. Úprava fyzikálních procesů v konstrukci pomohla objekt
tepelně, materiálově a konstrukčně stabilizovat a v ekonomické
rovině přinesla efekt dlouhodobé rovnováhy bez tepelných stresů
a tedy bez nutnosti častých oprav.
Z prostorového hlediska původní řešení architekta Janáka víceméně splňuje i dnešní představy moderního bydlení, což můžeme
mimo jiné považovat za důkaz nadčasovosti kvalitní architektury.

The importance of the reconstruction of the building can be viewed
on several levels. In terms of the general scope, it is the lengthening of the life of an exceptional instance of Functionalist architecture
and thus the preservation of its message for future generations. At the
same time, it is not merely the maintaining, but equally the generation
of new spaces in the original subordinate areas in the building, for
increasing its current social functions, of importance to public activities
of the larger surrounding locality of Vinohrady.
In the residential section, one necessary part of renovation consisted
in the adaptation of the structure to modern comfort; in this case, primarily consisting of the improvement of the structural and physical
qualities of the environment. The insulation qualities of the building
were reinforced with an insulating system formed through the combination of thick layers of coarse stucco and thickly anchored thermoinsulation façade slabs. The goal was to find a balance between the
structural, economic, heritage and aesthetic criteria, with a stress
on the authenticity of the overall whole. From our calculations, we
arrived at a compromise of minimal insulation, primarily for the reason
of preserving the plasticity of the facades; an automatic application
of current standards could have had a greater effect, yet at the cost of
losing authenticity in those points where the compositional and material essence is of central importance to the experience of this exceptional Functionalist work. Adjustment of the physical processes in the
structure helped the building reach stability in terms of heat insulation,
materials, and construction; on the economic level it brought about the
effect of long-term balance without heat stresses and thus without the
need for frequent repairs.
In spatial terms, the original design by architect Pavel Janák was found
more or less to fulfil the greater part of modern ideas of a good residence, which we can also regard in turn as proof of the timelessness
of good architectural design.
fig. 9
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Rekonstrukce Husova sboru v Dykově ulici v Praze 10 Vinohradech
Reconstruction of the Hussite Church, Dykova ulice, Prague 10 – Vinohrady
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klient / client: Církev československá husitská / Czechoslovak Hussite Church
realizace / realisation: 1999–2011
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