
Sázava: autobusové nádraží

V jednom z nejmalebnějších měst na řece Sázavě jsme se zhostili úkolu 
zastřešit dvě ostrovní nástupiště pro autobusovou dopravu.
 
Zvolili jsme lehké, otevřené konstrukce, vhodné pro město, jehož symbolem je 
stejnojmenná řeka, a které se proslavilo v oblasti sklářského průmyslu.

Nástupiště jsou 16 metrů dlouhá a dohromady obsluhují pět autobusových stání. 
Aby i při této délce zůstala jednotlivá stání pro uživatele přehledná, jsou jasně 
zvýrazněna modrými a červenými stříškami. Tyto dvě barvy, spolu s bílou, kterou 
evokuje světlost celé konstrukce, jsou tradičními vodáckými barvami a také 
barvami města Sázavy. Znak města se pak objevuje v horní části tzv. totemu, 
výrazného vertikálního prvku, který v sobě kombinuje několik funkcí. Každé 
nástupiště má svůj totem, jedno červený, druhý modrý, umístěný zhruba v jedné 
třetině. V celkovém pohledu díky nim nástupiště připomínají míjející se parníky. 

Naše dodávka zahrnovala i mobiliář, který jsme zakomponovali do konstrukce: 
sedátka, lavičky, jejichž opěradla jsou naznačena grafickým polepem na skleněné 
stěně za nimi, ale i odpadkové koše, které jsou skryty ve spodní části totemů. 
Totemy mimo to slouží jako označení autobusového stání. V rámci snahy o 
maximální využité skla jsme i symboly pro autobusová stání umístili na skleněné 
tabule, které jakoby levitují pod barevnými skleněnými panely ve střeše.

Lavičky jsou navrženy přímo pro zvolený přístřešek Quadra, který jsme poprvé 
použili ve španělském pobřežním městě Aviles. Na rozdíl od Aviles se ale v Sázavě 
poprvé objevuje totem celoprosklený. Quadra je vhodná i pro železniční dopravu: 
u nás jsme ji použili například na trati v Jinonicích.

 

Rekonstrukce železniční
stanice Považská Bystrica

Generální dodavatel: TSS Grade, a.s. (člen sdružení
Nimnica). Zpracováno na základě projektu od společnosti
REMING CONSULT, a.s.

  

mmcité + a.s.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
Česká republika

+420 572 434 292
info@mmciteplus.com
mmciteplus.com

 
 

 
 

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/a46aeeac642f/szava-autobusov-ndra?e=95427ea354

