
Prístav múdrosti
Ví azkou prestížnych svetových cien «WAN Award 2016» 

v kategórii školských budov sa stala kodanská realizácia plná 
podnetných zákutí. 

Text: Michal Lalinský; Foto: Torben Eskerod (zdroj: v2com) 
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stupnými inite mi, ktoré 
ovplyvnili architektov pri ná-
vrhu tejto budovy, boli dve zá-
kladné požiadavky samosprá-
vy. Po prvé, Koda  vzh adom 

na prudký rozvoj a demografický nárast nut-
ne potrebuje dop a  moderné školské zariadenia, 
a po druhé, nová budova má zárove  zohráva  ak-
tívnu úlohu v rodiacom sa sociálnom organizme no-
vého susedstva bývalej (transformovanej) priemysel-
nej zóny Støberigade v kodanskom južnom prístave. 

Výzvy spoji  funk né prostredie pre žiakov, a záro-
ve  otvorenú inštitucionálnu platformu pre širšiu 
verejnos  prijali autori z ve kého, pomerne etablo-
vaného ateliéru JJW Arkitekter. V štruktúrovanej 
realizácii plnej podnetných zákutí stvárnili sú asné 
názory na školské budovy zodpovedajúce najnovším 
koncepciám vzdelávania.

Verejná škola «Skolen i Sydhavnen» reaguje na prí-
stavnú minulos  svojej lokality tým, že sa orientu-
je na vedeckú a námornícku profiláciu u ebných 

osnov. Žiakom servíruje inšpiratívne prostredie, kto-
ré sa v architektonickom riešení prejavuje zámer-
nou priestorovou variabilitou: celú budovu tvorí 
rad striedajúcich sa tried, komorných zákutí i vä -
ších priestranstiev rôznorodej mierky. Sú vzájomne 
poprepletané a votkané do okolitého exteriérové-
ho priestoru tak, aby vytvárali dojem úplnej otvo-
renosti. Prízemie budovy – štylizované ako aula 
alebo námestie – zohráva úlohu ústredného stretá-
vacieho miesta. Tu môžu vzájomne interagova  žiaci 
(medzi sebou i triedami navzájom) aj verejnos , pre 
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Štrukturálna zložitos : vzájomne prepletené miestnosti školy vytvárajú 
na fasádach komplikované uzly a dutiny, v ktorých sa zrkadlí funk ná

 i obsahová pestros  priestorov.
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ktorú sú v škole otvorené viaceré vzdelávacie kur-
zy. Priestor vestibulu plynulo prechádza z ulice pl-
nej «dáždnikov» neodmyslite ných cyklistických 
stojanov do vnútrobloku s ihriskami a dominujú-
cim «svahom» vonkajšieho schodiska. To sa zvažu-
je až k prístavnému zálivu a môže fungova  ako ne-
formálna u eb a pod holým nebom. Zárove  tým 
aktivizuje strešnú krajinu budovy ako funk nú pia-
tu fasádu. Architekti z ateliéru JJW si dali záleža  
na zuš achtení všetkých spolo ných priestorov s cie-
om preh bi  komunitnú identifikáciu (žiakov i ve-
rejnosti), a aj predstavi  rozmanitos  zákutí tak, aby 
vyhoveli najrozmanitejším nárokom.

Škola v južnom prístave získala tento rok ocene-
nie iniciatívy WAN – World Architecture News 
v kategórii budov ur ených na vzdelávanie. Pa-
nel odbornej poroty «WAN Awards» (programu 
celosvetového oce ovania budov v 22 typologic-
ky diverzifikovaných kategóriách) uvítal nielen 
inven né stvárnenie architektonického progra-
mu školy a jej integrovanie do verejnoprospešné-
ho pôsobenia v danej mikrourbanistickej zóne, ale 
aj priekopnícke stavebno-technické riešenie zalo-
žené na udržate ných technológiách. Tie sú sko-
ordinované tak, aby svojim užívate om efektívne 
pripravili zdravé prostredie a akusticky primerané 
pohodlie. Zárove  udržiavajú energetickú spotre-
bu na zmysluplnej úrovni. Zaujímavý je automa-
tický systém kontrolovaného «prievanu», ktorý 
v noci prirodzenou ventiláciou vymení celý objem 
vzduchu v škole tak, aby ráno akalo žiakov v trie-
de erstvé ovzdušie. K pozitívnej energetickej pro-
filácii prispievajú i konven nejšie technológie ako 
solárne lánky, efektívna tepelná izolácia, inteli-
gentné ovládanie i zelená úžitková strecha. 

Škola varenia: jednotlivé kurzy sú otvorené nielen 
pre žiakov, ale aj pre záujemcov z okolia. Budova 

školy tým prispieva ku komunitnému prospechu 
a «žije» i po skon ení vyu ovania.

Drevený svah: mohutné exteriérové schodisko, ktoré sa 
rozlieva po streche budovy, oživujú viaceré ihriskové prvky, 

napríklad umelý potô ik.

Všeobjímajúca preh adnos : ústredná aula prepája
 všetky zákutia budovy do jednotného organizmu 

pootváraného do strán.

Inklúzia: nové stratégie 
školských budov sú založené 

na tom, aby sa žiaci neuzatvá-
rali do mikrosveta tried, 
ale vzájomne sa stretávali 
v spolo ných priestoroch, 

a cibrili tým vlastnú sociálnu 
otvorenos .
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