
Hamburk má novou stanici metra

Oldenfelde. Tak se jmenuje zcela nová nadzemní stanice linky 1 hamburského 
metra. Za dodávkou a montáží nástupištní haly, zastřešení nástupního prostoru 
i dopravního mobiliáře stojí společnost mmcité+. 

Investorem byl operátor hromadné dopravy ve městě, společnost Hamburger 
Hochbahn. Zakázku realizovalo sdružení firem mmcité+ a E. Ziegler 
Metallbearbeitung, které vyhrálo náročné dvoukolové výběrové řízení. 
Společnost mmcité+ odpovídala za technickou stránku. Prováděla projektové 
řízení, dílenskou dokumentaci, výrobu ocelové konstrukce a kompletní montáž 
zastřešení.

Stavební práce na této části trvaly od března do listopadu 2019. Zastávka, která 
zjednodušila život obyvatelům přilehlého sídliště, byla do provozu slavnostně 
předána 9. prosince 2019.

Součástí dodávky bylo i zastřešení schodiště na nástupišti, které navazuje na 
technologickou část stanice. Podchod pro cestující pak byl doplněn barevnými 
kovovými lamelami. 

 

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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Stavba byla rozdělena na několik dílčích dodávek. V prvé řadě šlo o kompletní 
zastřešení celého nově vzniklého nástupního prostoru. Zastřešení je řešeno 
jako dvousloupová ocelová konstrukce. Opláštění podhledem z vysoce lesklého 
alucobondu zajišťuje odraz dění na nástupišti.

Zastřešení je prosvětleno výraznými trapézovými světlíky z čirého skla. 
Zajímavostí je použití mobiliáře winkl. V Hamburku šlo totiž o jeho německou 
premiéru.


