
Čelákovice: výpravní budova  
a přilehlé prostory

Modernizace železniční stanice Čelákovice je komplexní 
a rozsáhlý projekt, na kterém spolupracujeme se společnostmi 
SUDOP a SŽDC.

Velkou výzvou a příležitostí byla renovace výpravní budovy a přilehlého prostoru 
a s ním související řešení pro parkování kol v tzv. cyklověži. Autorem návrhu na 
tvarové a materiálové řešení bylo v obou případech kreativní studio designcité+, 
mmcité+ stavby projektovalo a realizovalo.

Důležitým výtvarným úkolem bylo propojit a sjednotit technologickou budovu, 
výpravní budovu i objekt původní restaurace. Při navrhování bylo nutno zohlednit 
požadavek investora na bezúdržbovost. Designcité+ se vždy snaží do svých 
návrhů vnést lehkost a nadsázku. Spolu s touhou začleňovat do staveb dopravní 
infrastruktury zeleň tato snaha brzy vedla k základní výtvarné myšlence pro 
čelákovické nádraží: stromořadí. Symbolicky jsou pod čelákovické „stromy“ 
umístěny na několika místech i lavičky tak, aby co nejvěrněji evokovaly posezení 
na návsi.

Mobiliář dopravních staveb, který zde byl použit, pochází také z katalogu mmcité+, 
konkrétně jde o sérii Barka+. Vizuální čistotu stavby podtrhují vestavné prvky jako 
jsou koše na tříděný odpad a osvětlení u zastřešení a v krytých prostorech 
u nádražní budovy. LED svítidla v zelených krytech evokují větve a navazují tak 
na stromořadí v zastřešení prvního nástupiště.

Stará nádražní restaurace se proměnila v moderní bistro vybavené židlemi  
a stoly řady Tina značky Egoé, které svým tvarem vhodně zapadají do výtvarného 
konceptu stavby a jsou technicky řešené pro použití v exteriéru. Parkování 
pro kola pak bylo efektivně vyřešeno pomocí moderní, plně automatizované 
cyklověže, která byla umístěna na pozemku SŽDC v přilehlém přednádražním 
prostoru u parkoviště pro auta. 
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V roce 2018 byla uvedena do provozu zrekonstruovaná vlaková stanice 
Považská Bystrica, kde jsme zrealizovali zastřešení nástupišť a vstupů 
do podchodů, orientační systém, výtahové šachty, mobiliář, paravany 
na nástupištích a v neposlední řadě protihlukovou stěnu noba, chránící 
obyvatele před hlukem na všech exponovaných místech tratě.

Tvar a technické řešení navazují na koncepci trati Trenčín Zlatovce – Bytča. 
Celý úsek je unikátní jednotným výtvarným přístupem s využitím typových 
přístřešků mmcité+. Na ostrovních nástupištích v Považské Bystrici je použita 
upravená verze typového přístřešku plain.

Okresní město s více než 40 000 obyvateli, ležící mezi Trenčínem 
a Žilinou, je sídlem orgánů státní správy a společenských organizací.
Místním železničním nádražím prochází z hlediska infrastruktury důležitá
trať Bratislava-Žilina.

Město si zakládá na svých pamětihodnostech, jako je Považský Hrad, Kostel 
Navštívení Panny Marie, ale třeba i přírodní památce – Partizánské jeskyni. 
Jeho erb tvoří červený štít s historickým symbolem třech věží, jehož barva 
byla promítnuta i do výsledné podoby stanice.

V jednom z dalších newsletterů vás budeme informovat o výsledku naší 
spolupráce s místní ZUŠ, jejíž žáci budou vytvářet návrhy grafického designu 
na protihlukovou stěnu noba digi, která je součástí tohoto projektu.

Těšíme se na spolupráci i na Vašich projektech!
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