
Design+kilometry  
na Landscape festivalu Ostrava

Nechte se pozvat na výstavu Design+kilometry, která vás uvede 
do tajů navrhování staveb dopravní infrastruktury.

V rámci ostravského Landscape festivalu ji uspořádalo kreativní studio 
designcité+ a do 10. října bude k vidění v prostoru před nádražím Ostrava-střed.
Jste srdečně zváni také na vernisáž, a to v úterý 11. června v 18:00. 

U konkrétních realizací v Česku, na Slovensku a v Polsku budete moci sledovat 
spletitý proces zrodu návrhu od prvního nápadu po finální tvarové řešení. Studio 
designcité+ tyto své největší projekty navíc vnímá jako možnost ovlivňovat vzhled 
veřejného prostoru a tím i kvalitu života všech, kteří se v něm pohybují.

Většinou nečekáme, že se technické stavby budou vyznačovat promyšlenou 
estetikou. Tato výstava ukáže, že i tady se tvůrčí přístup a designové řešení vyplatí, 
protože díky tomu vzniknou tvarová řešení, která nezastarávají a vnášejí do svého 
okolí příjemnou emoci. A když stavba svým vzhledem neobtěžuje, nenastává 
potřeba ji vyměnit za novou – design tak přímo slouží lepší péči o životní 
prostředí.

Součástí instalace jsou i protihlukové stěny noba digi, vyráběné z recyklovaných 
pneumatik a dekorované podle návrhů dětí z výtvarného oddělení ZUŠ J. Valčíka 
v Ostravě. Ve čtvrtek 6. června převedli školáci své návrhy na panely, které jsou 
k vidění jak v instalaci výstavy, tak v infopointech Landscape festivalu na dalších 
čtyřech místech v Ostravě. Děti si zkusí, jaké to je, přímo ovlivňovat podobu 
veřejného prostoru.

 

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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Nezobrazuje se e-mail správně? Klikněte sem.

https://mailchi.mp/e10bec0dd30c/designkilometry?e=16d38b245b

