
Nejkrásnější nádraží: Čelákovice  
získaly stříbro

Včera byly v Senátu Parlamentu ČR vyhlášeny výsledky 13. ročníku 
soutěže Nejkrásnější nádraží ČR 2019. Železniční stanice 
Čelákovice byla oceněna druhým místem.

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR je prezentací dobrých příkladů v péči o 
prostředí železničních stanic a zastávek. Kandidáty na titul navrhuje veřejnost, 
která také rozhoduje o vítězi. Nádraží v Čelákovicích prochází komplexní 
modernizací a my jsme autory rekonstrukce historické výpravní budovy, 
zastřešení i úpravy okolí, včetně řešení pro parkování kol.

Máme radost, že veřejnost ocenila netradiční spojení citlivé rekonstrukce 
a moderního designu. Věříme, že zabodovala i naše snaha o výtvarné sjednocení 
jednotlivých budov a prostor. Zastřešení nástupiště, které dostalo podobu 
stromořadí, světelná stěna s grafikou zobrazující čelákovický železniční most, 
moderní bistro vybavené mobiliářem značky Egoé, to všechno jsou důležité 
součásti úspěšného celku. 

Vestavné koše na tříděný odpad nebo integrované osvětlení podporují vizuální 
čistotu stavby.

 

Rekonstrukce železniční
stanice Považská Bystrica

Generální dodavatel: TSS Grade, a.s. (člen sdružení
Nimnica). Zpracováno na základě projektu od společnosti
REMING CONSULT, a.s.
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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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Plně automatizovaná cyklověž je materiálově a barevně řešena tak, aby esteticky 
navazovala na výpravní budovu se zastřešením a zároveň respektovala ráz 
lokality, ve které se nachází.
Věříme, že pouze úzká spolupráce mezi designérem, konstruktérem 
a projektovým manažerem vede k dokonalému dotažení všech detailů 
a nejlepšímu možnému výsledku.


