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ELEKTRICKÁ LOKOMOTIVA ŠKODA 230 053-1 – LAMINÁTKA 
je od 60. let dodnes v provozu na českých tratích proslulá svým designovým řešením,  

kterého bylo dosaženo mj. užitím tvarovaných laminátových dílů. 
 

 
 

ELEKTRICKÁ JEDNOTKA EM 475.1 – PANTOGRAF 
První česká příměstská nízkopodlažní vlaková souprava s automatickými dveřmi 

Dobově kvalitní design interiéru i exteriéru 
 

 
 

MOTOROVÁ LOKOMOTIVA  ČKD T 478.4 – BREJLOVEC 
vyvinutá koncem 60. let patřila mezi výjimky tuzemského průmyslu, na jejichž vzhledu se podíleli designéři.  

Proto si získala oblibu nejen odborníků, ale i železničářské veřejnosti. 
 

 
 

TRAMVAJ ASTRA LTM 10 008 
představuje kvalitní nízkopodlažní vozidlo 
charakteristické pro česká krajská města. 
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TRAMVAJ ŠKODA ELEKTRA 14T – PORSCHE  
je výsledkem mimořádného rozhodnutí tuzemského výrobce zadat řešení jejího vzhledu renomovanému studiu 

Porsche design. Interiér byl navržen v tuzemsku. Přes svůj elegantní tvar byla z počátku podrobena kritice,  
která upozorňovala zejména na omezený vnitřní prostor a hlučnost při přejíždění výhybek a křižovatek. Také se 
objevily úvahy o vztahu jejího stylu k historickému pražskému centru, kterým projíždí.  Diskuse vyjevily, že její 

kapacita byla dána zadáním dopravce. Když se následně objevil další typ tramvaje Škoda for City, soustředila se 
mnohem větší kritika na něj (např. hlučnost byla podobná) a veřejnost si naopak začala uvědomovat přednosti 
tohoto typu. Úvahy veřejnosti u obou typů se zabývaly také mikroklimatem uvnitř vozu, ale byly typicky laicky 

zavádějící. Další diskuse nakonec vedla k navržení Škody 14T mezi ikony. 
 

Komentář k výsledkům ankety. První soubor ikon vycházející z diskuse na sympoziu neobsahoval lokomotivu 
„Brejlovec“ a tramvaj „Astra“. Ty byly doplněny na základě návrhů závěrečné ankety. Anketa nedoporučila vyřa-
zení žádné ze stávajících ikon. Jediná závažnější diskuse proběhla kolem tramvaje Škoda Elektra 14T a je struč-
ně popsána výše. Je zajímavé, že nebyl navržen žádný tuzemský autobus, městský ani dálkový, přestože nové 
výrobky Karosy-Iveco nejsou designově ani funkčně podprůměrné. Bude to jednak tím, že žádný z nich nevyniká 
výrazně nad průměr a současně nízkou atraktivností tohoto druhu dopravy. Vyplývá to jak ze sběratelských, tak 
z dalších hobby-aktivit, kde je převážně věnována pozornost vlakům (vláčkům), autům, tramvajím a letadlům. 
V českém kontextu by si také možná zasloužila zařazení první realizovaná tuzemská jednotka metra – M1, ve své 
době představovala technologickou i stylovou inovaci, zejména po zkušenostech s předpotopní sovětskou techni-
kou. Na rozdíl od tramvaje For City a mnoha nových vlakových souprav má i kvalitně řešený interiér. Neuspěl 
také žádný z nových vlaků, což potvrzuje oprávněnost udělení posledního ocenění rychlíkovému vozu Bdt 
z přelomu 80. a 90. let, který zatím nebyl překonán. 
 
Muzeum postupně podle možností shromažďuje modely dopravních prostředků uvedených mezi ikonami a po-
kouší se i získávat reálné prvky jejich interiérů, zejména sedadel. 


