
děti navrhly design protihlukové stěny v Trenčíně - Zlatovcích

Patého června jsme na nádraží v Trenčíně – Zlatovcích slavnostně pokřtili protihlukovou 
stěnu noba digi, jejíž design navrhly děti z nedaleké Základní školy Na Dolinách. Autorky 
návrhu, jedenáctiletá Martina Mikšolciová a třináctiletá Barbora Mičová, se staly asi 
nejmladšími slovenskými autorkami, které se mohou pochlubit svou realizací ve veřejném 
prostoru. Doufáme, že míst, jejichž podobu takto budou utvářet děti, bude postupně přibývat. 
Moc o to stojíme.
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Když jsme začali vyvíjet protihlukové stěny noba, přáli jsme si nejen vyvinout funkční řešení. 
Chtěli jsme také přispět k ochraně životního prostředí a využít při výrobě odpadní materiály. 
Když se to povedlo, posunuli jsme se v přemýšlení ještě dál – dali jsme dohromady variabilní 
systém, který umožňuje vytvořit nespočet vizuálních podob stavby. Ta tak může co nejlépe 
komunikovat se svým okolím a naplnit dokonale záměr projektanta. V tu chvíli to vypadalo, 
že dál už v našem přemýšlení jít nemůžeme.

Malá slavnost, kterou jsme viděli 5. června 2017 na nástupišti nádraží v Trenčíně – 
Zlatovcích, nás ale vyvedla z omylu. Obyčejná protihluková stavba může být něčím ještě 
výjimečnějším. Dokáže přesvědčit děti i dospělé o tom, že mohou ovlivnit to, co se kolem 
nich děje. Že se vyplatí přemýšlet o tom, jak svět kolem nich vypadá. Že lze věci měnit. 
Že má smysl dát šanci těm nejmladším, protože už brzy budou ovlivňovat ještě důležitější 
věci, než je podoba jednoho koutu vlakového nádraží.

Děkujeme za šanci postavit tuto výjimečnou realizaci paní ředitelce Základní školy 
Na dolinách Mgr. Anně Plachké, s jejíž pomocí jsme mohli zorganizovat výtvarnou soutěž, 
ze které vzešly vítězné návrhy. Za podporu děkujeme také panu primátorovi Trenčína Mgr. 
Richardovi Rybníčkovi. Hledáme další odvážná města a vesnice, které chtějí dát svým dětem 
šanci ovlivnit to, jak jejich okolí vypadá.


