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Sedadlo pro různé typy železničního provozu 











Sedadlo pro různé typy železničního provozu 

Co je lepší?

transparentní prostor

nebo

soukromí 
a

komfort cestujícího?



28 + 36 + 28 = 92 + 8 = 100 (row-to-row)
24 + 32 + 24 = 80 + 15 = 95 (face-to-face)

REGIONAL
S-BAHN

• Layouty příměstské a regionální dopravy se mírně liší
• Za sebou nebo proti sobě?
• REGIONAL – systém „occupancy rate“ má smysl



Obecné trendy ve vývoji sedadel

BITVA O PROSTOR



Obecné trendy ve vývoji sedadel – výběr
1. Komfort – ovlivněno letectvím

– Podélné rozteče v druhé třídě (Os, R, IC)
– Jiná geometrie sedadel
– Komfort zbytečný
– Komfort segmentovaný



2. Třída dálková doprava 950 mm – 900 mm – 850 mm
2. Třída regionální 850 mm – 800 mm – 760 mm – 730 mm



Podélné rozteče v druhé třídě (Os, R, IC)

• UIC vyhlášky
• TSI „zákon“ (jen pro PRM sedadla)





Jiná geometrie sedadel



(Jiná) geometrie sedadel



Komfort zbytečný? - overcomfort



Komfort segmentovaný
• 40 let na železnici jen 1. a 2. třída
• Proč? V letectví 3 – 5 tříd 

• Případ Pendolino (1. a 2. třída)
• Případ Leo Express 



Obecné trendy ve vývoji sedadel – výběr
2. Design – ovlivněno automotive

– Nerovná bitva s podvědomím
– Komplexní řešení interiéru
– Kulturně-estetické rozdíly



Nerovná bitva s podvědomím









Komplexní řešení interiéru
Západ x Východ



Kulturně-estetické rozdíly



3. Předpisy – ovlivněno čím vlastně?
– Obligatorní (MUST) – FST, TSI, UIC 566
– „bejvávalo“ – UIC 567
– Předpisy významných hráčů (výrobce, dopravce)
– TSI ani jiná „nad“národní norma vyjma UIC 

neřeší cestovní pohodlí

Obecné trendy ve vývoji sedadel – výběr



4. Sedadlo jako vánoční stromeček
Obecné trendy ve vývoji sedadel – výběr

Bohatě zdobený 
stromeček ještě
nezaručuje 
vysněné dárky



Sedadlo jako vánoční stromeček





Sedadlo jako vánoční stromeček

Skutečné užitečná výbava sedadel ?
• Stolek 
• Podnožní opěra
• Odkládací prostor
• Elektrokomponenty – USB a 220 V ?
• Rezervační systém?
• Ukazatel obsazenosti (rate occupancy on-line)



Improvement of passenger comfort & safety

34

information at the 
entrance

Použití čidel pro informace o obsazenosti sedadel v reálném čase



Závěr

• Na komfortu sezení záleží 
• Bitva o prostor cestujícího „zuří“ v plné síle
• Není důvod nechat interiér napospas „trhu“ a 

ekonomickému kalkulu v krátkodobém 
výhleduš



https://www.facebook.com/pages/BORCADcz/518922831518035
http://www.linkedin.com/company/2020025
http://www.youtube.com/channel/UCoRxoCRUGIt-pK2Xx8nkhNQ
https://plus.google.com/b/104152266046134166435/104152266046134166435/posts
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