
Terminál pod jednou střechou. 
Pro autobusové nádraží v Nitře byl zvolen 
netradiční koncept

Všechna nástupiště dálkových linek na nádraží v Nitře kryje elegantní souvislá 
střecha. Benefit zastřešení celého prostoru, včetně pěších komunikací mezi 
nástupišti, je jasný – cestující jsou velmi dobře chráněni před nepřízní počasí.
 
Důvodem, proč toto řešení není k vidění častěji, je nutnost vyřešit řadu 
technických problémů. Například odvodnění, osvětlení či přiměřenou vzdálenost 
nosných sloupů. V kreativním studiu designcité+ proto zvolili tvarové řešení 
sestávající z jednotlivých pultových střech, které na sebe navazují. Tím se 
podařilo navzdory velké rozteči sloupů zachovat náročnou statiku celého 
zastřešení. Elegantně se vyřešil i problém s odvodněním. Navíc vznikl princip, 
který umožňuje aditivním způsobem zastřešit libovolně velkou plochu.

Neméně náročný úkol ale měla následně i projekce: sladit konstrukci zastřešení 
se všemi požadovanými dopravními parametry. 

Charakter stavby, jejímž autorem je společnost mmcité+, určují tři mimo 
půdorys vybíhající černé nosníky v nejvyšších bodech zastřešení. Černé nosné 
prvky zvýrazňují řád stavby a integrují v sobě veškeré elektrické rozvody. Dva 
bílé nosníky v nejnižším bodě střechy slouží k odvodu vody. Střídaní tmavých 
páteřních nosníků a sloupů bílých je pro vyznění a vnímání tvaru konstrukce 
zásadní.
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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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Kosodélníkový půdorys zastřešení stejně jako nosná konstrukce jsou 
komplikovanější, proto byl kladen důraz na výtvarnou jednoduchost. Centrální 
ocelové sloupy kryje pozinkovaný, lakovaný plech a nosnou konstrukci střechy 
podhled – v něm navíc není jediný přiznaný šroub či nýt. K vizuální jednotě 
přispívají i vestavěné koše a osvětlení integrované v celé délce nosníků.
Velký důraz byl kladen na řemeslné provedení podhledů a opláštění. Významnou 
roli hraje použití grafiky. Ta se objevuje na skleněných zástěnách u krajních 
nástupišť v podobě tisku v dekoru, který je inspirován vodorovným dopravním 
značením pro autobusy. 

Také mobiliář byl vybrán a instalován tak, aby se stal výrazným výtvarným 
a grafický prvkem.


