
KODAŇSKÁ ŘEŠENÍ

JAK  
REVITALIZOVAT 
MĚSTO?

Revitalizace Kodaně probíhá podle 
strategického plánu, jenž zahrnuje například 
zahušťování městského prostoru, jeho 
transformaci a renovaci. Důraz je zároveň 
kladen na trvalou udržitelnost, ekonomické 
aspekty urbanistického rozvoje a kvalitní 
společenský život.

V rámci snižování emisí CO
2
 vznikají 

revoluční urbanistická řešení a architek-
tonické skvosty, jež obyvatelům nabízejí 
zcela novou zkušenost se životem ve městě 
a lákají do Kodaně návštěvníky z celého 
světa.

POSLEDNÍCH 20 LET JE KODAŇ DYNAMICKÝM 
PROSTOREM, KDE PROBÍHÁ OTEVŘENÝ DIALOG 
MEZI RADNICÍ, SOUKROMÝM I VEŘEJNÝM 
SEKTOREM A OBČANY O TOM, JAK DÁLE 
MĚSTO ROZVÍJET S DŮRAZEM NA TRVALOU 
UDRŽITELNOST A KVALITU ŽIVOTA. 

Letecká fotografie: Geodatastyrelsen, FOT-ortofoto 101, 2014

Výstavu připravilo Dánské centrum architektury pro projekt Kodaňská řešení, který vznikl v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru mezi městem Kodaň a sdružením Realdania.

Výstava vznikla za podpory následujících partnerů, kteří se zároveň podílejí na trvale udržitelných řešeních pro Kodaň: 

SUPERKILEN
Jedná se o kilometr dlouhou urbanistickou zónu 
určenou pro aktivity inspirované kulturní diverzitou  
v kodaňské čtvrti Nørrebro.

Design: Superflex, BIG a Topotek1

MOST KRÁLOVNY LOUISY
Most dokončený v roce 1887 prošel nedávno 
přestavbou, během níž byly zúženy jízdní pruhy 
pro automobily a rozšířeny cyklostezky a pruhy pro 
chodce. Transformace se nedotkla pouze silniční 
dopravy – rozšířené chodníky na slunné straně mostu 
se staly vyhledávaným a oblíbeným odpočinkovým 
místem pro řadu obyvatel města. 

KVÆSTHUSMOLEN
Cílem je vytvořit vedle budovy Dánského královského 
divadla úžasný prostor, který bude po celý rok nabízet 
kulturní vyžití a kde bude radost pobývat ve dne  
i v noci. Posezení na schodišti na úrovni hladiny 
moře, pavilony a kavárny, venkovní jeviště a mola pro 
jachty, vodní taxi a vyhlídkové lodě – to vše vdechne 
Kvæsthusmolenu nový život. 
 
Design: Lundgaard & Tranberg Architects 
Plánované otevření – 2015

Kalvebod bølge
Promenáda ve tvaru mořských vln je oázou pro 
různé tvůrčí aktivity. Na malém jevišti se mohou 
odehrávat hudební produkce, oslavy, divadelní 
představení a zábavní pořady.

Design: JDS a Klar Architects

AMAGERSKÝ POBŘEŽNÍ PARK
Tento park nedaleko Øresundu vznikl rozšířením 
dvoukilometrového umělého ostrova směrem  
ke staré pláži. 

Design: Hasløv & Kjærsgaard


