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DESIGN HROMADNÉ DOPRAVY 
 
Designu hromadných dopravních prostředků věnujeme v našem muzeu zvýšenou pozornost a to nejen po strán-
ce stylové, ale především z hlediska ergonomie. Ta je důležitá zejména v interiéru a silně souvisí s profesní eti-
kou. Ekonomika dopravy je totiž mj. závislá na velikosti prostoru věnovaném jednotlivému cestujícímu. Ten je 
zejména v autobusech a letadlech různě omezován a pasažérům jsou namísto něj nabízeny různé povrchní ná-
hražky s představou, že pod jejich vlivem na nepohodlí zapomene. Základem etiky dopravce je proto jasná dekla-
race kvalit skutečného komfortu mj. členěním prostoru podle standardů tříd a omezení propagace komfortu po-
vrchního (občerstvení, audiovize, klimatizace, doplňkové služby). Podle známého pravidla, že každá stavba patří 
vlastníkovi zejména zevnitř, ale zvenku je majetkem veřejnosti, je nutné psychicky vnímat také exteriér doprav-
ních prostředků, jejichž vzhled zásadně ovlivňuje kvalitu veřejného prostoru. Mobilní, pohybující se objekt působí 
na vnímatele silněji, než statický. Proto je nutné ohlídat jeho případnou vzhledovou agresivitu a aroganci. Tyto 
negativní vlastnosti vznikají nejen necitlivým tvarováním nebo barevností, ale také užitím temných skel, kterými 
není vidět dovnitř. Možnost pohledu dovnitř je důležitá pak zejména na terminálech, kde si nastupující podle ob-
sazenosti vybírají vstupní dveře. Celkově je problematika mimoslovní komunikace mezi interiérem dopravního 
prostředku a vnějším prostorem důležitá, neboť doprava dnes přemísťuje velké množství lidí často na vzdálená 
neznámá místa a mezi jiné sociální skupiny lidí. Při tom je výhodné, nebo eticky nezbytné respektovat základní 
principy: Člověk se lépe vyrovná se změnou místa a lépe pozná a pochopí cíl, když sleduje postupnou cestu. 
Organismus se snadněji vyrovná s pohyby dopravního prostředku, když sleduje vnější krajinu (nejlépe, když jako 
řidič pohyby sám ovládá). Člověk přirozeně potřebuje při příjezdu k neznámým lidem je sledovat postupným při-
blížením. Kdo sleduje jiné lidi z dopravního prostředku, který vždy psychicky představuje určité ohrožení, musí dát 
možnost sledovaným, být jimi také viděn.  
 
Inteligentní design zevnějšku dopravního prostředku proto musí působit psychicky dojmem, který neohrožuje a 
dokáže harmonizovat s prostředím např. historických měst, nebo i přírody. Umožňuje snadno identifikovat do-
pravní spoj, kvality komfortu dopravního prostředku i vhodné místo vstupu (inf. grafika). Inteligentní design inte-
riéru splňuje podle jednotného třídění (I. – III. třída) nároky na prostor k sezení, kvalitu samotného sedadla, ulo-
žení zavazadla, osvětlení, otevírání a zakrytí okna, místní kontrolu a regulaci teploty, místní regulaci proudění 
vzduchu, dohled nad dodržováním pravidel chování včetně hlučnosti, sociální bezpečnost, informace o průběhu 
jízdy i kultivovanou obsluhu vozidla, zejména zrychlení a zpomalení pohybu řidičem či strojvedoucím, resp. pilo-
tem. Umírněnou barevností inteligentní interiér umožňuje příjemný pocit z jízdy různým typům cestujících. 
 
Protože sběratelství dopravních prostředků je příliš prostorově náročné, pracujeme především s modely. Mode-
lářství je ostatně svébytnou součástí designu i architektury a jeho špičková podoba vyžaduje vysoké řemeslné 
mistrovství. Bohužel se výrobci cenově dostupných modelů zaměřují na novější dopravní prostředky velmi nevy-
rovnaně a mnohé pak chybí (tramvaj Škoda Elektra 14T – Porsche, tramvaj EVO2, soupravy pendolino, City-
Elephant, Regionova nebo Leo Express ad.). Důležitou součást sbírky tvoří kolekce sedadel dopravních prostřed-
ků, umožňující názorné testování a prezentaci kvalit nepovrchního komfortu. 
 
VÍCE SE DOZVÍTE  Tomáš Fassati (ed.): Komfort současné české hromadné dopravy, sborník sympozia, 2010 
 
 

 
 

Komfort prvních prostředků hromadné dopravy ve městech spočíval v náhradě přirozeného zdravého pohybu 
chůzí (který v zimě také chránil před prostydnutím) většinou stáním na neodpružené podlaze nevytápěné kabiny. 
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Trolejbus Tatra T400 II, 1953, model Foxtoys, 2012 
 

 
 

Srovnání modelu s reálným vozidlem 
 

 
 

Trolejbus Solaris T12 Škoda, konec 90. let 20. století, model 2012 
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Nejstarší železniční vagóny vznikly řazením jednotlivých oddílů podle vzoru dostavníku,  
do každého kupé se proto nastupovalo přímo z nástupiště. 

 

 
 

Tradiční dělení na tři třídy se udržuje v praxi dodnes,  
dopravci se jen sjednotili, že neoznačují a neúčtují rozdíl mezi II. a III. třídou. 

 
Dělení vozů na oddíly se zachovává jen v sociálně zaostalejších zemích, ke kterým patří i Česká republika. 
 

 
V rozvinutých zemích jsou užívány psychologické a bezpečnostní výhody velkoprostorových řešení. 
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Otakar Diblík: Lokomotiva Škoda 32E (S489) „Laminátka“, návrh 1966, modelu H0 2013 

 

 
 

Srovnání modelu s reálnou lokomotivou 
 
 

 
 

Oblíbený motorový vůz řady M 131.1 „Hurvínek“ byl v 50. a 60. letech symbolem českých lokálek,  
kde nahradil parní provoz. Komfortem patřil do III. cestovní třídy. 

 
 

 
Nástupci „Hurvínka“ – motorový vůz řady 810 a přívěsný vůz řady 010 – nabízely také komfort III. třídy. 

Teprve jejich rekonstrukce koncem 90. let 20. století zvedla komfort na II. třídu. 
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