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Sedadlo - klíčový prvek interiéru ovlivňující komfort cestování 
 
Úvod 
Příspěvek je zaměřen zejména na sedadla určené pro příměstskou, regionální a dálkovou 
železniční dopravu, kdy autor využívá 20-ti letého know-how společnosti, která tato sedadla 
vyvíjí od fáze prvního designu až po konečnou výrobu v sériové dodávce. Sedadlo je 
bezpochyby klíčovým prvkem interiéru, interiér kolejového vozidla je však natolik 
komplexním systémem, že není možné vytvořit funkční, esteticky dokonalý a pro zákazníka 
hodnotný interiér bez uvážlivé integrace a interakce všech jeho prvků (komponent). Zcela 
vědomě zde píši „pro zákazníka“ a nikoli „pro cestujícího“, protože díky určitým trendům a 
neúprosným ekonomickým parametrům provozu na železnici jde o cestujícího někdy až 
v „první řadě“. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, a zda lze potřeby cestujícího dostat opět 
do první řady bez uvozovek, se pokusí dát následující text. 
 
 
1. Sedadlo pro různé typy železničního provozu  
 
Design, konstrukce a funkce sedadla jsou primárně ovlivněny typem železničního provozu – 
rozdílné požadavky jsou z pohledu dodavatele na sedadla pro příměstskou, pro regionální a 
pro dálkovou dopravu, a to zejména z hlediska komfortu, ergonomie i příslušenství. Dělení na 
regionální a dálkovou dopravu na západě už nestačí, protože interiéry např. německých S-
bahnů a regionálních vlaků se značně liší, i když to na první pohled tak nevypadá. Toto dělení 
je však ovlivněno zkušenostmi z pozice dodavatele, který cca 85 % produkce exportuje – 
v podmínkách České republiky (vzhledem ke struktuře osídlení a lidnatosti sídel) rozdělení na 
regionální a dálkový segment považujeme za dostačující a vhodný. 
 
1.1 Příměstská železnice a její charakteristika provozu v kontextu designu sedadla: 

• časté zastavování a obměna cestujících (nástup-výstup) 
• velkokapacitní uličky pro pohyb cestujících – širší uličky znamenají užší sedadla (je 

méně využit příčný profil vozu) 
• velký počet multifunkčních prostor kolem nástupních dveří, malý počet toalet na vlak  
• cca až 20 % ze sedadlové kapacity jsou tzv. speciální sedadla – sklopné sedadla, 

sklopky, bidýlka (tzv. perche) – pro krátké cestování jsou akceptovatelné; 
• police na zavazadla nad cestujícími jsou využívány sporadicky; doba strávená ve 

vlaku je natolik krátká, že se nevyplatí cestujícímu ukládat nahoru zavazadla; cestující 
tam neukládají zavazadla také ze strachu z krádeže či ze zapomenutí zavazadla, 
většina cestujících objemná zavazadla navíc nemá 

• nutnost uložení zavazadel na podlaze vozu, u nástupních dveří nebo pod sedadly; 
tento požadavek je často jedním ze zásadních argumentů pro určení tzv. výšky 
sedáku, tedy vzdálenosti horní hrany čalounění sedáku od podlahy – UIC 567 
stanovuje rozmezí 410 – 450 mm v nestlačeném stavu. Realita je ale v posledních 
patnácti letech jiná – tam, kde se to hodí, bere se norma UIC 567 jako „doporučující“ 
a často se obchází.  
Důležité jsou požadavky objednavatele vozidla. Požadavek na vyšší sedák kvůli 
zavazadlům je často jen „jako“ – někdy konstrukce fixačních bodů do vozu stejně 
neumožňuje uložení zavazadla pod sedadlem. Mnohem důležitější je však fakt, že 
vyšší sedák „rovná postavu“ a tím pádem je možné zvolit méně prostoru pro kolena 



cestujících, a tedy i menší rozteče mezi sedadly, tzv. seat pitch. Což se samozřejmě 
projeví na vyšší sedadlové kapacitě vozidla. 

• uspořádání sedadel často naproti sobě (face to face), tím pádem žádná zádová výbava 
(stolky, koše, síťky) – toto uspořádání se i přes vyšší nároky na rozteče (seat pitch) 
stále ukazuje jako nejlepší z hlediska obrátkovosti cestujících, a dále také z hlediska 
bezpečnosti ve vozidle – míněna je bezpečnost v kontextu kriminality: takový layout 
vozu je lépe kontrolovatelný, nejsou zde nebezpečná „skrytá místa“ (typicky prostor 
pod sedadlem, jež jsou umístěna za sebou). I z těchto důvodů mají sedadla 
podhlavníky tvaru „A“, jež umožňují lepší kontrolu nad prostorem, přestože přidaná 
hodnota pro konkrétního cestujícího je minimální. Na druhou stranu, u takového 
uspořádání vzniká efekt nesnadného obsazování sedadel „u okna proti směru jízdy“, 
blokované dvojící sedících u uličky či diagonálně naproti sobě; 

• sedadla jsou neposuvná, často ergonomicky nevhodná (úhel sklonu opěráku vůči 
sedáku je minimální), ale „tenká“ – jejich tzv. zástavbová hloubka, měřená ve dvou 
různých rozměrech (jako celková vzdálenost od přední hrany sedáku až po nejzazší 
hranu zádového krytu nebo jeho výbavy a jako vzdálenost čalounění opěráku 
k zádovému krytu sedadla stojícího v další řadě). Nižší hloubka sedadla rovná se 
velmi často nižší rozteče ve vlaku. Sice tedy i vyšší kapacitu, ale často jen výpočtově: 
empiricky již bylo dokázáno, že v prostoru, který působí přeplněně, si lidé raději 
nehledají místa k sezení a zůstanou stát. To vede k přeplňování multifunkčních 
prostor kolem nástupních dveří a ke kongescím pří nástupu a výstupu. Výsledkem 
jsou častá zpoždění a vnímání vlaku jako „přeplněného“, přestože tomu tak zdaleka 
dle empirických dat nemusí být.  

• jaké tedy „musí“ být sedadlo: jednoduché (provedení „antivandal“), často bez 
područek, ergonomicky ne vždy vhodné, s podhlavníkem jenom „jako“, nicméně 
s minimální zástavbovou hloubkou (musí být „tenké“), bez výbavy a s co nejnižší 
váhou (vliv časté akcelerace a decelerace vozidel) 

 
1.2 Regionální železnice a její charakteristika provozu v kontextu designu sedadla 

• časté zastavování pouze v určité části linky, většinou při průjezdu „gravitačního“ sídla 
• vlak je více „rozparcelován“ na funkční oddíly (vozidla v ucelené jednotce nemají 

stejný layout, jako tomu je u příměstské železnice) – oddíl první třídy, multifunkční 
oddíl pro kočárky, kola nebo osoby se ztíženou pohyblivostí, doplněný někdy 
automatem na jízdenky, nápoje či dokonce občerstvení, oddíl pro sezení s vyvýšenou 
podlahou je veden směrem k mezivozovým přechodům (typické pro jednotky Stadler 
Flirt nebo Bombardier Talent); 

• počet speciálních sedadel cca 10 % 
• větší počet sedadel na m2, daný mnohem častějším použitím sedadel za sebou: 

o větší soukromí (ještě při 50 % obsazení nemají cestující přímého souseda) 
o příznivější poměr prostorového pohodlí k rozteči než při uspořádání proti sobě 

(prostor pro nohy i pro záklon), 
o cestující má vlastní (nesdílený) stolek a ten je v ergonomicky příznivější 

(svislé i vodorovné) poloze, 
o spolu hovořící sousedé neruší ostatní, 
o menší (poloviční) modul při zástavbě prostoru, 
o dobrý soulad s metodou stavby vozové skříně tzv. prázdné trubky (rozvázání 

vzájemné vazby mezi roztečí oken a sedadel)  
• při nevhodně řešených policích na zavazadla jsou však sedadla využívána jako 

odkládací prostor 



• uličky mezi sedadly jsou na hranici akceptovatelnosti dle TSI, odměnou jsou širší 
sedadla a někdy i tři područky na dvousedadlo, kdy středová područka určitým 
způsobem zajišťuje soukromí a vymezuje prostor cestujícího 

• vlak je obecně méně „průchozí“ a využití např. systému „occupancy rate“ je tak stále 
více žádoucí k zamezení kongescí v interiéru 

• sedadlo je lépe ergonomicky řešené a cestující může relaxovat (podhlavníky s „ušima“ 
ve tvaru „V“) i pracovat (stolek vhodný pro použití laptopů) – možnost práce již při 
vyjetí z domovské stanice a naopak byť i krátký oddech na cestě domů je často 
zmiňován cestujícími jako jedna z výhod cestování příměstským vlakem oproti 
automobilu (kromě např. problémů s kongescemi či s parkováním při použití 
automobilů); důležitým prvkem je tak existence 220 V nebo USB zásuvky (minimálně 
jedna zásuvka na dvě sedací místa)  

• v ojedinělých případech jsou posuvná sedadla dokonce i ve druhé třídě (např. Siemens 
Desiro ML pro OBB)  

• jaké tedy „musí“ být sedadlo: s područkami (ideálním stavem jsou sklopné područky 
až do obrysu opěráku sedadla, zejména područky mezi sedadly a do uličky pro 
pohodlné opuštění sedadla při výstupu), s pohodlným čalouněním pro zlepšení 
komfortu cestování, s funkční zádovou výbavou, tj. zejména se sklopným stolkem 
vhodným pro práci s notebookem a s pohodlným podhlavníkem, který však neomezuje 
vyšší postavy při sezení (ramena by neměla narážet do „uší“), a se zásuvkou 220 
V nebo USB nabíječkou 

 
1.3 Dálková železnice a její charakteristika provozu v kontextu designu sedadla 

• nižší počet zastávek a menší „obrátkovost cestujících“ (někdy jde v realitě České 
republiky o určitou chiméru, zejména u Sp a R vlaků), zásadní nástup/výstup 
cestujících ve startu a cíli linky 

• vyšší rychlost vozidel a tím dané jiné požadavky na vibrace a hluk sedadel; vlak jako 
takový má vlastní frekvenci a nejsou-li tyto parametry zmíněny v technické specifikaci 
(ať už na dodavatele drážního vozidla ve vztahu k infrastruktuře, nebo na dodavatele 
sedadel ve vztahu k vozidlu), může docházet při uvedení vozidel do provozu k velkým 
problémům (týká se zejména vysokorychlostních vlaků) 

• větší počet zavazadel na cestujícího i jejich větší velikost; neexistují (až na výjimky, 
jakou je např. low-cost TGV OUIGO) restrikce pro zavazadla, známá z letecké 
dopravy – přepravní výzkumy navíc sledují velmi málo nebo vůbec případné změny a 
trendy v používání zavazadel v dlouhodobějších intervalech; výsledkem neexistence 
pravidel je tak velmi pomalý nástup proces „usazení“ cestujících   

• často pojízdný catering ve vlacích; tento catering využívá technologii provozu 
převzatou z letecké dopravy. Vozík je kovový, případně celohliníkový – a ničí vše, co 
mu stojí v cestě. I díky používání nevhodných cateringových vozíků tak patří 
područky v uličce a jejich kryt (v dálkové dopravě často látkový nebo kožený) 
k nejčastěji měněným částem sedadla.  

• doba expozice (doba strávená na sedadla) v dálkové dopravě se průměrně pohybuje 
nad 2 h jízdy; požadavky na komfort a tedy konstrukci sedadla jsou úplně jiné než u 
typů 1.1 a 1.2: nejdůležitějším stavebním prvkem je sedák, který musí být pohodlný i 
po „prosezení“ (PUR pěny degradují v čase, a to jak velmi krátkodobě – při procesu 
sezení konkrétního pasažéra, tak dlouhodobě – po zhruba deseti letech již nezajišťují 
potřebný komfort), měl by být dostatečně hluboký (myšleno jako délka sedáku od 
předělu mezi opěrákem až po přední hranu polstrování – pro podporu stehenních 
svalů) a elastický. Tyto parametry lze zajistit vyšší tloušťkou PUR pěn, případně 
použitím paměťových pěn, pouzdrových pružin nebo pevnostní elastickou látkou.  



• sedadla jsou často posuvná (ale měla by být vždy!), měla by být ergonomicky 
pohodlná i při delší době cestování; UIC vyhlášky, případně přímo konkrétní tendery 
odkazující se například na interní předpisy Deutsche Bahn, stanovují minimální a 
maximální úhel sklonu opěradla k vertikální rovině (tzv. β úhel). Požadavky se 
posledních třicet let nemění, zatímco se mezitím zkrátil průměrný seat pitch pro 
druhou vozovou třídu o celých 100 mm (z 950 mm na 850 mm), je téměř zakázáno 
sklonit opěrák sedadla směrem k cestujícímu sedícímu za Vámi (tzv. letecký posuv 
sedadla) a v některých extrémních případech je dokonce vyžadována maximální 
hloubka sedáku (dnes 450 mm). Výsledkem jsou paskvily – splňují technické zadání, 
nedá se na nich sedět. Respektive dá, ale jenom v základní poloze a vše ostatní je 
navíc, zbytečně drahé a pro 5 % skupinu fandů a profesionálů.  

• v případě uspořádání v řadě za sebou jsou často vybavena kompletní zádovou výbavou 
(typ „vánoční stromeček“) – tj. stolkem s extenzí, případně držákem pohárku nebo 
prolisem na pohárek přímo ve stolku, síťkou na noviny či pití, podnožní opěrkou 
vhodnou pro menší postavy, případně i háčkem na oděv, nebo dokonce audiomodulem 
či LCD displejem 

• zásuvka USB či 220 V na každé sedací místo v celém vlaku 
• číselná identifikace sedadel včetně TSI PRM požadavků (braillovo písmo), v poslední 

době i elektronický rezervační systém nebo lampička integrovaná do podhlavníku či 
na „husím“ krku  

• jaké tedy „musí“ být sedadlo: v tomto segmentu železniční dopravy je to bohužel 
paradoxní, ale z pohledu autora tohoto článku a při znalosti posledních trendů je to 
nejméně zřejmé. Zřejmě bude muset mít funkci vánočního stromečku (viz níže) i 
nadále, určitě bude vyžadován posuv a maximální kvalita pohodlného dlouhodobého 
sezení. Poslední dobou se vedou vášnivé diskuze ohledně funkce područek: na jedné 
straně individualizují prostor cestujícího, na straně druhé ovlivňují negativně šířku 
sedacího místa – ve stále užších vozových skříních není v některých případech možné 
mít lay-out se čtyřmi sedadly v řadě a dvěma područkami na každé sedací místo. Ani 
asi není nutné připomínat, co na to vyhlášky UIC…  

 
 
2. Sedadlo pro různé typy zákazníků 
Zákazníkem je ten, kdo platí. Proto jsou pro operátory zákazníkem cestující, pro výrobce 
vlaků operátoři, případně objednavatelé vlakových souprav a pro výrobce komponentů, 
sedadel nevyjímaje, jsou zákazníkem výrobci vlaků. Zároveň je však třeba uspokojit všechny 
tyto typy zákazníků – výrobce vlaků, operátory a jejich zákazníky – cestující. Některé 
požadavky těchto zákaznických skupin jsou často v protikladu a existující paradoxy je třeba 
řešit. Inovace jsou v podstatě v tomto případě neustálým řešením těchto paradoxů: pohodlný 
podhlavník s ušima v regionální dopravě je ve Velké Británii z pohledu operátora hrozbou, že 
cestující usne a bude okraden; neustálý tlak na využitelný prostor jde proti proklamovanému 
důrazu na komfort; důraz na individuální členění prostoru jde proti možnosti využít sedadla 
jako „lavice“ v případě menší kapacitní vytíženosti spoje apod. Dopravce by rád 
minimalizoval náklady na údržbu a uvažuje o vysokotlakém čištění celého interiéru – což je 
v zásadě v rozporu s požadavkem na kvalitní a komfortní textilní potah regionálních sedadel. 
Výrobce nemá zájem měnit donekonečna dodavatele podle přání (často „malých“) zákazníků-
dopravců na customizaci jejich produktu – zvyšuje to náklady (nový engineering, práce 
s dodavateli, větší počet náhradních dílů) a neumožňuje to využívat úspor z rozsahu (včetně 
slev u dodavatelů za odebrané množství atd.). Příliš tvrdé čalounění se nemusí tak často 
měnit…  



Toto je jen výčet několika příkladů, které vedou k již v úvodu zmíněné hypotéze, že cestující 
je někdy zákazníkem až „v druhé“ řadě, přestože hromadná doprava je určena především 
jemu. S vědomím již popsaného se nyní pokusím stručně shrnout základní trendy, ovlivňující 
vývoj, design a funkčnost sedadel. 
 
3. Trendy ve vývoji sedadel pro železniční dopravu  
Následující podkapitoly jsou pouze autorovým výběrem toho nejdůležitějšího v kontextu 
tématu konference. Je samozřejmé nezpochybnitelné, že změna antropometrických parametrů 
populace do budoucna ovlivní vývoj sedadel (aby se tlouštík vešel, musí se z „ulit“ stát opět 
„lavice“ – ty však potřebují více prostoru pro nohy a ten zatím žádný výrobce vlaků nechce 
poskytnout), stejně tak environmentální tlaky na zvyšování efektivity provozu ovlivňují již 
dnes např. váhu sedadla (je součást tzv. mrtvé váhy vozidla). 
 
3.1 Komfort – ovlivněno letectvím 
Cestování vlakem je z hlediska hromadné dopravy stále vnímáno jako mnohem pohodlnější 
způsob přepravy než cestování letadlem, alespoň v ekonomické (druhé) třídě. Zásadním 
parametrem, který ovlivňuje tento pocit většiny cestujících, je prostor vymezený pro nohy a 
šířka sedadla mezi područkami. Špatné sedadlo je často špatné proto, že zvolený seat pitch 
(rozteč sedadel) prostě neumožnuje pohodlné sezení. Eliminace problému prostoru pro nohy 
vede k jiné geometrii sedadla, což sice díky inovativním přístupům neovlivní výrazně 
ergonomii sedadla (minimálně v základní variantě bez použití posuvu), ale vede to 
v konečném důsledku k problémům při usedání a opouštění sedadla. V letadle, kde při startu a 
přistání nastupují/vystupují zpravidla všichni a najednou (dobrá, občas si musíme během letu 
proklestit cestu na toaletu), to není vnímáno jako závažný problém, na železnici to ale 
problém být může. Nicméně tento trend z letecké dopravy pomalu ale jistě zasáhl železnici, a 
to nejen regionální, ale i dálkovou.  
 
Někdy je naopak prostor pro „nohy“ přehnaný a ostatní funkce sedadla jsou nepoužitelné – 
typickým příkladem je tzv. overcomfort v první třídě – sedadlo před Vámi je tak daleko, že je 
nemožné využít efektivně sklopný stolek k práci, nebo cestující ani nedosáhne na podnožní 
opěru a „houpe“ se ve vzduchu). 
 
Na druhou stranu, přes 40 let na železnici existovaly v dálkové dopravě jen dvě cestovní třídy, 
zatímco v letectví docházelo sice postupně, ale v poslední době velmi dynamicky 
k segmentaci cestovních tříd (economy, economy plus, business, business pro, first class), 
které byly odlišeny zejména typy sedadel a prostorem, který jim byl poskytnut na palubě 
dálkových letů. Faktem je, že letecký průmysl v poslední době značně ovlivňuje železnici a 
z hlediska komfortu to neplatí jen negativně. Nové segmenty blížící se standardu typu letecké 
business třídy dnes nejsou výjimkou (RailJet ČD, Leo Express).  
 
3.2 Design – ovlivněno automotive 
Vnímání komfortu v hromadné dopravě je v podstatě vymezeno jeho opačným protipólem – 
vnímaným nekomfortem (diskomfort), a to z toho důvodu, že cestující si na rozdíl od 
automobilu nemohou vybrat sedadlo, které jim vyhovuje, a ve kterém budou jezdit na všech 
linkách ve všech státech světa (u automobilu to však v rámci konfigurace možné je). Tam, kde 
si polstrování sedadla v automobilu časem na Vaše tělo „zvykne“ (a popravdě, za ty peníze i 
Vy na něj), je také možné „vyřádit“ se na designu sedadla – bohatě zdobené prošité čalounění 
si prostě časem se svým „cestujícím“ porozumí, ale sto jiných cestujících během jednoho dne 
na jedné sedačce ve vlaku si s touto sedačkou porozumí vždy jinak, a obecně cítí většinou 
diskomfort než komfort (v zásadě zejména mají-li zkušenost ze svého automobilu). 



Minimalizace diskomfortu většiny cestující populace je tak zásadním teoretickým 
východiskem ve vztahu k navrhování sedadel v hromadné dopravě. Design sedadla tak 
výrazně ovlivňuje nejen estetické vnímání produktu, ale také komfort/diskomfort. Vidí-li 
zákazník sedadlo plné vábniček (rozuměj – čalounění alá automotive), emoce s ním hrají 
nerovnou bitvu s podvědomím (a pozor, o interiéru železničních vozidel někdy nerozhodují 
referenti nákupu, a někdy ani cestující, ale lidé jezdící v luxusních automobilech!). 
Z produkce firmy BORCAD je toho typickým příkladem sedadlo Comfort v provedení pro 
Leo Express a pro vysokorychlostní vlaky Talgo, určené pro Saúdskou Arábii, jehož design 
čalounění je silně ovlivněn automotive designem a názorem koncového zákazníka, viz obr. . 
Proto je také pochopitelná nostalgie některých po „kožence“ – sedadlo bez jediného prošití 
bylo z hlediska „diskomfortu pro všechny“ možná opravdu nejmenším zlem, bohužel pouze 
v tomto parametru.  
 
Design je však samozřejmě mnohem více než jen pár vtahů a švů na sedadle. Celistvý a 
promyšlený design celého interiéru zásadně zlepšuje vnímání cestování u zákazníků a někdy 
dokonce i subjektivní pocity ze sezení (banálně řečeno: stejné sedadlo při stejné podélné 
rozteči a stejných dalších parametrech je vnímáno jako pohodlnější, líbí-li se design a řešení 
interiéru). Zde samozřejmě panují určité rozdíly v míře investic a komplexní provázanosti 
všech prvků interiéru – například v zemích bývalého východního bloku je přístup jiný než na 
„západě“, ale i mezi zeměmi staré EU panují jisté kulturně-estetické rozdíly ve vnímání 
designu (typicky Německo a Francie, viz obr. a obr. ).   
 
3.3 Předpisy – ovlivněno čím vlastně? 
Ano, určitě ovlivněno snahou o bezpečnost. Snahou o maximální pohodlí cestujícího. Snaha 
však nemusí nutně vést k racionálním a efektivním výsledkům. Železniční průmysl je dnes 
svázán normami a železničními předpisy do té míry, že revoluční inovace jsou kolikrát možné 
jen za cenu jejich … nedodržení. Toto není výzva k nerespektování norem a standardů – 
hodně z nich má logické opodstatnění, vedou k vyšší míře bezpečnosti, zejména pasivní 
(crash testy pro regionální vlaky mají opodstatnění na přetížené infrastruktuře, normy hoření 
nevznikly jen tak pro nic za nic), nicméně některé reálné příklady opět trochu zavání pokusem 
o šalamounství v celé branži: 

• Železniční normy (UIC, DIN, interní předpisy dopravců) doporučují nebo přikazují 
dodržování určitých ergonomických zásad při navrhování a výrobě železničních 
sedadel. Zabývají se plněním rozměrových a proporčních vztahů a parametrů sedadel, 
včetně úhlů sklonů sedáků a opěradel, polohy a délky područek, výšky a tvaru bederní 
opěrky a podhlavníku. V těchto normách jsou v podstatě shrnuty antropometrické 
parametry, tedy zobecněné výsledky měření různých národnostních a rasových 
velikostních skupin lidské populace. Uvedené parametry jsou základním stavebním 
kamenem při navrhování nových sedadel. Ale jenom někdy: když se doporučená šířka 
područky do příčného profilu vozidla nevejde, s ohledem na kapacitu se područka 
zúží. Když nevychází rozteč podle UIC, je najednou považována tato norma za 
„doporučující“. Vlak má nakonec 135 výjimek z UIC a 67 z TSI, což je tedy předpis, 
považovaný na rozdíl od UIC za skutečně obligatorní. Antropometrické parametry 
(zejména výška a váha) se dynamicky v posledních desetiletích mění (z pohledu 
nároků na prostor k horšímu), požadavky na návrh sedadel také, ale k „lepšímu“ (z 
pohledu nároků na prostor) – výsledkem tohoto rozporu je tikající bomba. Na 
letošním Innotransu 2016 však zatím nevybuchla. 

• Právě TSI stanovuje „povinnost“ mít madlo do uličky u všech sedadel (nejsou-li u 
stěny nebo u mezivozového přechodu apod.), ve všech vlacích (jedno, jaký typ 
provozu, zda dálkový či regionální). Nejenže madlo pak „zaclání“ do uličky a někdy 



tak „ukousne“ něco ze šířky sedadla pro cestujícího, v určitých případech může být 
pro cestujícího dokonce nebezpečné (typicky při nehodách). Madlo má určitě 
opodstatnění v regionální nebo příměstské dopravě, i když i tam je jeho instalace na 
sedadlo prostě jen úředním rozhodnutím – výsledkem je však celkem zásadní, i když 
samozřejmě stále určitým způsobem nadsazený fakt – že totiž vývoj sedadla začíná od 
požadavků na madlo, a nikoli od požadavků na komfort cestujícího…  

• Realitou je, že TSI programově neřeší cestovní pohodlí. Proto jeho definice (vnitřní 
hluk, osvětlenost, kvalita chodu, geometrie sedadel) nemají v současnosti jednotný 
evropský standard, a protože vyhlášky UIC nejsou závazné, výsledek může být tristní: 
ošizená vozidla, leč schválená a se všemi certifikáty. 

• mezi normy obligatorní patří zcela jistě ty, zajišťující nehořlavost sedadla (proto už 
například stará dobrá „koženka“ ne). Přechod na celoevropsky platnou legislativu se 
ale hrubě nepovedl a největším problémem se ukázaly interiéry: tam, kde platí 
mnohem přísnější normy než v letadle (je to paradox nebo není?), je relativní cena 
sedacího místa (tzn. vhledem k celé ceně dopravního prostředku) až o polovinu nižší 
než v letectví. Nicméně oproti předchozí legislativě až o třetinu vyšší než původně! A 
to se značně nejistými výsledky. Protože dnes již neřešíme pouze hořlavost (fire), ale 
také šíření kouře a toxicitu (proto normy FST – fire, smoke and toxicity), cynici 
v železničním průmyslu často vtipkují, že ve vlaku nyní neuhoříme, ani se neudusíme 
kouřem, a snad se ani neotrávíme jedovatými plyny – v součtu s tím vším ale nakonec 
přesto zemřeme. Suma sumárum, snaha o jednotný standard je chvályhodná a je nutné 
ji podporovat, nicméně zatím přináší pouze vícenáklady (standard to není v žádném 
případě, což ukazuje i testování stejných vzorků v certifikovaných laboratořích 
s naprosto rozdílnými výsledky) a snižující se paletu použitelných materiálů a 
dodavatelů. Nebo šlo o tohle?    

 
3.4 Sedadlo jako vánoční stromeček 
Bohatě zdobený vánoční stromeček ještě nezaručuje velké množství krásných dárků pod ním. 
Snaha navěsit na sedadlo co možná nejvíce funkcí je pochopitelná z hlediska koncového 
zákazníka (vypadá tak multifunkčně oproti konkurenci!), tak z hlediska výrobce vozidel 
(můžeme měnit flexibilně rozteče sedadel, aniž bychom museli utrácet za změnu rezervačního 
systému v policích pro zavazadla!), a nakonec i z hlediska výrobce sedadel (prodáme to 
dráž!). A je dnes – prostě trendem. Ale zase je tu ale… 

• potřebuje cestující LCD displej, když mají všichni tablet po ruce? Nepotřebuje spíše 
stabilní a rychlé wi-fi (někdy ano, někdy ne) 

• potřebuje cestující háček, když každý raději vzhledem ke konstrukci sedadla (sako 
prostě šoupe o zem, a to velmi často) zavěsí sako na háček na bočnici vozu nebo si 
prostě uloží oděv na polici nad sebou? 

• je nutný prolis ve stolku pro nápoj, když ani nejhlubší prohlubeň nezabrání na špatné 
infrastruktuře vylití kávy? (není lepší speciální tácek od personálu spolu s kávou, 
fixovaný ve stolku?) 

• je dobrá lampička, kterou 80 % cestujících používá jako madlo? 
• není náhodou instalace koše pastí pro budoucí údržbu? 

 
Nezpochybnitelnou přidanou hodnotu tak mají ze zkušeností autora hlavně sklopný stolek, 
dobře vyřešená kapsa na „noviny“, podnožní opěra, není-li v kolizi s fixačními prvky sedadel, 
a v poslední době nepochybně elektrokomponenty, tedy zásuvky 220 V a USB. Relativně 
problematické instalace wi-fi systémů také možná ukazují na to, že tzv. MOD (media-on-
demand) systémy mají ještě zejména v dálkové dopravě co říct. Výraznou proměnou dle 
mého názoru projdou v brzké době rezervační systémy a začne se prosazovat i koncepce 



systému „occupancy rate“, přičemž obě tyto inovace budou ovlivňovat koncepce sedadel. 
Takže bohatě zdobený stromeček zůstane a možná budou i nějaké ty dárky. 

 
 

4. Závěr - sedadlo z pohledu cestujícího 
Příznačně na závěr příspěvku se dostává na pohled cestujícího, vlastně tedy jediného 
zákazníka, který se často ocitá na druhé koleji. Toto tvrzení je velmi zásadní. Jakkoliv lze 
chápat snahu o racionální hospodaření veřejnými financemi za oprávněnou, tak nelze 
naslouchat jen právníkům a účetním a je potřeba vnímat význam motivace občanů 
k používání veřejné hromadné dopravy jako základní nástroj k řešení energetických, 
klimatických a environmentálních dopadů dopravy. Výsledkem mantry výběrových řízení na 
dopravce či na dodavatele vozidla by neměla být vozidla, která poslouží, ale nepotěší. Většina 
cestujících si v obchodě nenakupuje nejlevnější uzeniny a nejlevnější jogurty, či nejlevnější 
auto, tak proč jim má erár za zákona kupovat nejlevnější vozidlo? Při CBA infrastrukturních 
investic je podle metodiky EU a MD ČR počítán efekt úspory externalit (osobní automobil 
3,53 Kč/km, vlak 0,71 Kč/os km) dosažený motivací cestujících používat vlak. Avšak nejen 
stavy, ale i dopravní prostředky umí motivovat či demotivovat.  
 
Co tedy vlastně z pohledu výrobce sedadel nejvíce řeší cestující?  

• vnímá interiér a sedadla podle toho, co zrovna dělá/potřebuje: zda pracuje, odpočívá 
nebo se chce bavit (nejen konverzace, ale ve smyslu zábavy) 

• vnímá sedadla jako naprosto klíčový prvek interiéru a přisuzuje jim podíl na 
komfortu/diskomfortu, který však někdy neovlivňují: podélnou rozteč lze považovat 
za naprosto zásadní parametr patřící do této kategorie, stejně jako např. kanálky topení 
nebo další podobné nezbednosti (odpadkové koše nevhodně umístěné na stěnu apod.) 

• vnímá existenci/neexistenci područek a jejich „nedostatečný“ počet jako naprosto 
fatální selhání dopravce (bez jakéhokoli zamyšlení se nad jejich funkcí v daném 
prostoru) 

• pokud je dostatečně dobře informován, umí ocenit posuv sedadla a dokáže zhodnotit i 
ergonomické výhody/nevýhody jednotlivých typů posuvů 

• často „volá“ po pohodlnějších podhlavnících – tato část sedadla však patří k nejvíce 
kritizovaným obecně a je velmi těžké, nikoli nemožné, najít obecně přijatelný 
kompromis, zejména v regionální dopravě 

• v dálkové dopravě řeší cestující možnost odložit si „drobnosti“: svetr, noviny, mobil, 
peněženku, pití, svačinu. Hodnotí zádovou výbavu sedadel v řadě za sebou, považuje 
za naprostý hřích neexistenci zásuvek (do budoucna USB zásuvek) na jedno 
dvousedadlo, případně rovnou na jedno sedací místo 

• hodnotí použité materiály. Zde nám však i přes dvě desetiletí výroby sedadel chybí 
„tvrdá data“, tedy kromě výkřiků a stesků na sociálních fórech po kožence. Fakta jsou 
jasná: kůže jako přírodní materiál je natolik drahá, že její použití v druhé třídě je spíše 
výjimečné; paleta materiálů u použitých látek se zvětšuje, jejich životnost se vinou 
nových a nových norem (i environmentálních) a tlakem na náklady snižuje – obecně 
se látky dají rozdělit na přírodní a syntetické, s vyšším vlasem či tzv. ploché (flat). Pro 
další viditelné prvky sedadel se pak používají dřevo, plast nebo kovové materiály a 
dokonce i sklo. 

 
 
 


