
Detský svet nad vinicou
Hravé tvary, jednoduché línie, drevo a betón. To je škôlka, ktorá sa 
nachádza vo vinárskej obci Limbach. Autori sa snažili prispôsobi  
dizajn objektu detskému nazeraniu na svet – výsledkom sú hravo 

pospájané dom eky s nádychom severskej architektúry.  
Text: Petra Ková ová; Foto: Tomáš Manina
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Malebnos  na vidieku: detská škôlka je umiestnená 
v atraktívnom prostredí funk ných vinohradov.
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kôlka s kapacitou 40 detí sa na-
chádza v zazelenanom prostre-
dí viníc, o je idylické prostre-
die ako stvorené na detské hry. 
Autori projektu z ateliéru Ar-

chitekti.sk sa snažili využi  krásu prostredia a za-
komponovali ju do výh adov navrhnutého objektu. 
Zadanie po ali svojsky – pri navrhovaní sa akoby 
ponorili do detského sveta a vytvorili pre najmen-
ších krpcov výnimo né prostredie pripomínajúce 
dom eky z rozprávok.

«Hlavným vizuálnym prvkom objektu sa stal 
pre deti ahko zrozumite ný motív domu so šikmou 
strechou a hravými okennými otvormi,» vyjadril sa 
architekt Martin Rezník, jeden z autorov projek-

tu. Objekt škôlky tak tvoria štyri dokopy pospájané 
dom eky so sedlovou strechou s ve korozmernými 
okennými otvormi – dva s fasádou bielej farby, jeden 
šedej farby a v strede sa nachádza dom ek s fasádou 
s drevenými lamelami. Okná sú umiestnené akoby 
náhodne, hravo porozhadzované v rôznych výškach.

V srdci vinohradu

Okolie viníc sa pri navrhovaní objektu a orientá-
cií jeho okien stalo dôležitým prvkom. Ke že vino-
hrad mení svoj výraz po as celého roka, architekti 
chceli, aby deti mali možnos  sledova  zmeny príro-
dy priamo vlastnými o ami. Zabezpe ili to prostred-
níctvom juhovýchodnej orientácie okien do vinohra-
dov, ím vznikol priamy o ný kontakt s vinicou.

Okná majú rôznym spôsobom znížené parapety, tak-
že aj tie najmenšie deti majú kontakt s exteriérom. 
Do vinohradov je oto ená celá hlavná fasáda škôl-
ky s ve kými okennými otvormi, ako aj všetky hra-
cie plochy ur ené pre deti. «Ke že pri vinici nie je 
možná už žiadna budúca výstavba, objekt je maxi-
málne otvorený a prepojený s exteriérom. Deti tak 
môžu sledova  prebehujúce diviaky a srnky priamo 
z okien,» povedal Matúš Polák, alší z autorov pro-
jektu a len ateliéru Architekti.sk.

Dobrého sa všade zmestí

Architekti mali pri navrhovaní ne ahkú úlohu – 
na plochu iba 935 m2 museli umiestni  všetky vyba-
venia, ktoré objekt ako škôlka nevyhnutne potrebuje.

Š

Architektúra ako výchovný prostriedok: autori 
z ateliéru Architekti.sk vytvorili pre škôlkárov moderné 

a zvláš  dômyselné prostredie.
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Projekt materskej škôlky v Limbachu získal 
hlavnú cenu v medzinárodnej sú aži Baumit 

«Life Challenge 2016».
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«Navrhnú  škôlku na ploche pozemku s takýmito 
rozmermi bolo vcelku náro ným zadaním, pretože 
na relatívne malý pozemok sa museli zmesti  trie-
dy pre deti, spolo enská miestnos , kancelária riadi-
te a, kuchy a so zázemím, plochy na hranie, aj par-
kovanie pre rodi ov a personál. Umiestnenie tried 
na horné poschodie sa ukázalo napokon ako jediné 
možné riešenie,» vyjadril sa Polák.
Škôlka má tri pavilóny: triedu pre trojro né deti 
s kapacitou 10 detí, triedu pre štvor-pä ro né deti 
s kapacitou 20 detí a triedu pre šes ro ných s kapa-
citou 10 detí. Technická as  sa pre nedostatok mies-
ta nachádza dokonca až v najvyššej podkrovnej asti 
nad hlavným schodiskom.

Spolo enská miestnos  na spodnom poschodí slúži 
na stravovanie, stretávanie sa a vzájomnú interakciu 
detí. Môžu sa tu kona  aj besiedky alebo malé diva-
dielka pre rodi ov. Miestnos  je v priamom napoje-
ní na hlavný vstup, ako aj administratívu a kuchy-
u. Menší sklad a toalety sú takisto hne  na dosah. 

Spacia as  sa nachádza na poschodí za dreveným 
obkladom v najvä šom pavilóne, ktorý pod a hy-

gienických noriem zabezpe uje dostato né množ-
stvo vzduchu pre deti po as ich polud ajšieho 
spánku v aka najvyššiemu hrebe u strechy. Jeden 
z pavilónov s kapacitou desa  detí sa musel umiest-
ni  nad parkovaciu as  pre rodi ov. Je postavený 
na dvoch st poch a slúži zárove  ako prekrytie hlav-
ného vstupu do škôlky.

Na zadnej fasáde objektu sú umiestnené len men-
šie okenné otvory – nachádzajú sa tu komunika né 
priestory, kuchy a, zásobovacia miestnos  a technic-
ká as . Exteriérové schodisko s dreveným zábrad-
lím slúži v prípade požiaru aj ako sekundárne eva-
kua né schodisko vedúce z poschodia. Za bielym 
múrom sa nachádza vjazd pre zamestnancov, ako aj 
pre zásobovanie škôlky. Pod schodiskom je umiest-
nený skrytý sklad odpadu.

Ako sa vyjadrili samotní autori projektu, veria, že 
deti sú v škôlke spokojné a tešia sa z hier. Ich ateliér 
sa rovnako teší na navrhovanie alšieho podobné-
ho projektu v minimálne takom krásnom prostredí, 
akým je táto vinica. 

Prepojenie s okolím: okná z detských tried ponúkajú 
priame výh ady na vinohrady.

Odkaz na tradi nú drevenú architektúru: 
jeden zo štvorice štylizovaných «dom ekov» pokrýva fasáda 

z drevených lamiel.

Predstavivos  pod a detí: 
architektonické riešenie objektu charakterizuje tvarová 

hravos  primeraná zadaniu.

architektura skolka.indd   93architektura skolka.indd   93 5. 8. 2016   16:01:085. 8. 2016   16:01:08


