
Farebné riešenie železničných vozidiel osobnej dopravy
Úvod

Problematiku farebného riešenia železničných vozidiel osobnej dopravy možno vnímať
z uhlu pohľadu:

- technického,
- marketingového,
- obchodného,
- estetického,
- bezpečnostného (v zmysle safety),
- bezpečnostného (v zmysle security),
- hygienického,
- ergonomického.

Ďalšie kapitoly sa venujú podrobnejšie vyššie uvedeným uhlom pohľadu.



Marketingová, obchodná a estetická analýza designu
Exteriér
Historicko-filozofické pojednanie

O farebnom riešení železničných vozidiel  osobnej dopravy sa už dlho vedú vášnivé
spory  medzi  designérmi,  výrobcami  týchto  vozidiel,  prevádzkovateľmi  týchto  vozidiel,
expertmi  na  pasívnu bezpečnosť  vozidiel,  technikmi  a  v  neposlednej  miere  aj  výrobcami
náterových hmôt a hygienikmi (o železničných fanúšikoch ani nehovoriac, to je kapitola sama
pre seba...). Túto problematiku možno tak vnímať z uhlu pohľadu:

- technického,
- marketingového,
- obchodného,
- estetického,
- bezpečnostného (v zmysle safety),
- bezpečnostného (v zmysle security),
- hygienického.

Táto  subkapitola  bude  obmedzená  na  pohľad  obchodný  a  marketingový  so
zachádzkou do oblasti estetiky na strane jednej a systémového inžinierstva na strane druhej.
Nebude riešiť  otázky technické,  bezpečnostné a ani  hygienické (to je predmetom kapitoly
nasledujúcej),  ako  ani  prípadné  nedbalostné  odchýlky  náterov  od  grafického  manuálu  či
rôzne  okamžitej  výnimky  z  neho...  Taktiež  sa  bude  snažiť  o  nepodjatý  pohľad  na  túto
problematiku  s  ohľadom  na  minulú  prácu  jej  autora  v  tejto  oblasti  čoby  autora
predchádzajúceho  farebného  konceptu  vozidiel  firmy  ČD (á  la  Igor  Chovanec,  nahradené
konceptom á la Aleš Najbrt (u ŽSS ide o koncept á la Daniel Blonski a u RegioJet a. s. (RJ) o
koncept á la Patrik Kotas)).

V  minulosti  až  na  vzácne  výnimky  sa  u  farebného  riešenia  železničných  vozidiel
osobnej dopravy uplatňovala zásada čo najjednoduchšieho prevedenia (jednofarebnosť)  a
údržby (odtieň zvolený taký, aby znečistenie vozidla bolo čo najmenej viditeľné). Obchodná
stránka veci sa neriešila, funkcia náteru bola obmedzená na ochrannú proti znehodnocovaniu
materiálu zubom času a napr. farby väčšiny vozňov (nielen) bývalé inštitúcie Československé
štátne dráhy (ČSD), trochu posmešne zvané "zeleň vagónová" či „spestrujúca“ šedomodrá
farba vozňov lôžkových a reštauračných, posmešne zvaná "modr vyzvracaná" boli farbami bez
fantázie.  Výnimky  najmä  vo  vyspelejších  krajinách  samozrejme  existovali,  ako  dokazuje
priložená dvojica obrázkov pre porovnanie dvoch rôznych svetov...



Keďže však nová doba s  nastupujúcou konkurenciou a fakt,  že  obal  predáva (a že
vozidlová skriňa je celkom pekný kus obalu) rozhodli, že je nutné s doterajším stavom niečo
urobiť,  vznikla  myšlienka  na  zmenu  koncepcie  farebného  riešenia  železničných  vozidiel
osobnej dopravy a to tak nadobudlo na pestrosti. Začali sa uplatňovať rôzne nové filozofie
farebného riešenia železničných vozidiel osobnej dopravy, z ktorých najreprezentatívnejšie sú
asi nasledovné:



a) vozidlá dopravcu sú naďalej farebne riešené jednotne bez ohľadu na ich určenie, sú však
zvolené obchodne zaujímavejšie farby náterov,
b) vozidlá dopravcu sú riešené systémovo podľa ich typu alebo určenia a ich náter tak okrem
estetickej plní aj informačnú funkciu.

Farebné riešenie ad b) sa ďalej u rôznych dopravcov rieši dvojakým spôsobom:

ba)  technokraticko-byrokraticky,  kedy  náter  je  volený  podľa  technických  charakteristík
železničného vozidla (typu vozidla),
bb) obchodne, kedy náter cestujúcemu naznačuje určenie daného železničného vozidla.

Farebné riešenie ad bb) je potom volené dvojakým spôsobom:

bba) segmentačne (nediaľková doprava, diaľková doprava),
bbb) kvalitatívne (osobné vozne podľa tried, ubytovacie vozne, jedálenské vozne a pod.),
bbc) kombinovane (segmentačno-kvalitatívne).

Na Slovensku  viedla  cesta  k  jednotnému farebnému riešeniu železničných  vozidiel
štátneho osobného dopravcu, dnes firmy Železničná spoločnosť Slovensko a. s. (ŽSS), od jej
samého začiatku (v  tej  dobe ako jednotné Železnice  Slovenské republiky š.  p.  -  (ŽSR)  po
vzniku Slovenska ako samostatného štátu 1. 1. 1993.  Zdá sa, že na rozdiel napr. od firmy
České dráhy a. s. (ČD), ktoré sa v farebnom riešení svojich vozidiel stále hľadajú, sú ŽSS na
ceste  k  jasnej  designovej  definícii  svojho  produktu  a  navyše  na  rozdiel  od  chladných
odtieňov ČD zvolili  výrazne príjemnejšie (teplejšie) odtiene farieb, ktoré sú príjemnejšie
iste aj cestujúcemu.  Farebné riešenie patrí pod bod ad a),  keď s nástupom korporátneho
designu á la Daniel Blonski došlo k likvidácii farebného riešenia ad bbc). 

ŽSS  sa obrátila v roku 2005 s požiadavkou o vytvorenie novej farebnej schémy na
odborníkov z odboru designu Technickej univerzity v Košiciach. Na príprave novej farebnej
schémy koľajových vozidiel  ŽSS  spolupracoval  s  odborníkmi z odboru technického designu
pracovný tím pod vedením riaditeľa  sekcie technicko-technologickej prípravy prevádzky  ŽSS
Ing. Miloša Slávika.

Tvorcom novej farebnej schémy koľajových vozidiel ŽSS sa stal designér Daniel Blonski
z firmy Štúdio 001 s. r. o.. Jeho koncepcia vychádza z jednotnej farebnej línie vlaku od rušňa
až po posledný vozeň.

Na rozdiel  od toho napr.  firma ČD prijatím korporátneho designu á la Aleš Najbrt
opustila koncept ad bbc) (á la Igor Chovanec) a prešla na koncept ad bbb). 

Vrcholom technokratického poňatia koncepcie farebného riešenia však boli počiatky
zmeny korporátneho designu u firmy Polskie koleje państwowe SA (PKP) (ad bbb)), kde toto
viedlo ku krajne neestetickému farebnému riešeniu vozov s obidvomi triedami, ktoré boli
teda uprostred vizuálne rozpolené, ako ukazuje priložený obrázok...



Je však zaujímavé, že aj v prípade, keď si dopravca schváli svoj korporátny design, sám
ho  vzápätí  pod  rúškom  rôznych  pseudoargumentov  ignoruje,  vďaka  čomu  potom  prežijú
neštandardné  nátery  i  akt  veľkej  opravy  laku  vozidla,  ako  v  prípade  firmy  ČD  ukazuje
priložený obrázok, nasledovaný obrázkom vozidla firmy Polskie kolaje państwowe InterCity
S.A. (PKP InterCity) (pričom je zaujímavý podobný zmysel oboch dopravcov pre estetiku ...).



Takže zatiaľ čo v prípade korporátneho designu firmy ŽSS novému farebnému riešeniu
á la Daniel Blonski unikli iba (a absolútne legitímne) historické vozidlá, v prípade firmy ČD
hneď  v  úvode  boli  z  farebného  riešenia  á  la  Aleš  Najbrt  vyňaté  napr.  viacsystémové
naklápacie elektrické jednotky, nové viacsystémové lokomotívy či modernizované motorové
jednotky s  nízkopodlažnou časťou alebo nové a modernizované lôžkové vozne s  UNESCO
motívmi (posledné dva menované prípady však dnes už prechádzajú tiež na náter á la Aleš
Najbrt)... Pritom  farebné  riešenie  vozidiel  osobnej  dopravy  by  malo  okrem  nejakých
historicko-geografických reminiscencií byť orientované aj na zákazníka, nie však na technickú
podstatu  vozidla  (farba  je  totiž  navyše  dôležitá  súčasť  informačného  systému  vo  vzťahu
železnica - cestujúci).  Napr.  pozdĺžna stena vozov tak môže byť aj  dvojfarebná (kde jedna
farba bude vždy jednotiaca, druha rozlišovacia). Farba vozidla by tak napr. mohla vyjadrovať
jeho určenie pre ten ktorý produkt (vlaky štandardnej kvality bez ohľadu na typ dopravy
(nediaľková,  diaľková),  nápodobne  vlaky  nadštandardnej  kvality  (s  možným  delením  na
denné a nočné, pričom súčasné vozne pre nočnú dopravu sa automaticky považujú za vozidlá
nadštandardnej kvality s ohľadom na prísne hygienicko-bezpečnostné podmienky na ne)).

V prípade korporátneho designu firmy ČD á la Igor Chovanec sa dvojfarebnosť bielo-
zelenej  koncepcie  vozidiel  nediaľkovej  dopravy  podriaďovala  pragmatickému  názoru,  že
takéto vozidlá už u firmy existujú, bielo-červená koncepcia vozidiel dennej diaľkovej dopravy
prakticky  rovnako  a  dvojfarebnosť  bielo-modrej  koncepcie  vozidiel  pre  nočnú  diaľkovú
dopravu dávala najavo, že tmavomodrý odtieň vyjadruje farbu nočnej bezoblačné oblohy (tej,
ktorá sa vznáša počas jazdy ubytovacieho vozidla nad ním). Ukazujú to priložené obrázky.





Zalomenie  okenného  pruhu  na  reštauračných  vozňov  potom  dávalo  cestujúcemu
touto nenásilnou formou najavo, že tu je "srdce" vlaku, ako ukazuje priložený obrázok... 

Nosným  odtieňom  podokennej  časti  bola  vždy  farba  podľa  RAL  7035  šeď  svetlá.
Okenný pruh mal potom farbu odtieni podľa RAL 6001 zeleň smaragdová, RAL 2002 oranž
krvavá alebo RAL 5003 modr zafírová. Iné, než lokomotívou ťahané vozidlá, mali byť riešené
obdobne, ale už dvojpodlažné vozne boli riešené z nepochopiteľných dôvodov odlišne - RAL
5015 modr nebeská, RAL 7001 šeď strieborná. Aj novo nakupujúce vozidlá neunikli mutáciám
a tak napr. ich strechy už boli natierané odlišne, podľa RAL 6006 šeď olivová miesto odtieňa
RAL 7035 šeď svetlá.

Rozlišovacím znakom je aj riešenie farby dverí vozidla, určených pre verejnosť, ktoré
by  mali  byť  v  prípade  nediaľkovej  dopravy  určite  zvýraznené  (s  ohľadom  na  požiadavku
rýchlej výmeny cestujúcich), zatiaľ čo dvere, ktoré nie sú určené pre verejnosť, by mali byť
farebne čo najviac potlačené (a v prípade diaľkovej dopravy je to otázka rýdzo estetická ...).
Ako vrchol technokratického prístupu k veci nech poslúži bývalé farebné riešenie vozňov pre
vlaky vyšších prepravných kategórií  u firmy ŽSS, kde pôvodne zaiste dobre myslený zámer
zvýraznenia nezavretých dverí výkyvných u vozidiel starších radov viedol k ich oranžovému
náteru (RAL 2004 oranž čistá) zvonku, avšak prenesením tejto idey na predsuvné dvere stratil



onú logiku (lebo takéto dvere ani pri ich otvorení nevyčnievajú svojou zvýraznenou plochou
do priestoru,  ako je  tomu pri  dverách  výkyvných)  a  navyše spôsobil  farebnú kombináciu
okenného pruhu (RAL 3002 červeň karmínová) a dverí takú, že nebolo na prvý pohľad zrejmé,
či sa nejedná o omyl pri nátere vozňa, ako dokazuje priložený obrázok (táto anomália bola
farebným riešením á la Daniel Blonski odstránená). Pri kombinácii s farbou okenného pruhu
vozňov  pre  vlaky  nediaľkovej  dopravy  (RAL  6018  zeleň  májová)  pre  zmenu  dochádzalo
k reminiscenciám na trochu romský štýl, ako ukazujú ďalšie priložené obrázky...





Za zmienku stojí aj vzťah odtieňa farby okenného pruhu k oknám samotným. Ak je
okenný pás farebne riešený tak, aby splývala jeho farba s pocitmi farby okien, možno takú
skriňu  považovať  opticky  (vrátane  farby  skiel  v  oknách)  za  dvojfarebnú,  bez  rušivých
elementov okien (napr. predchádzajúci náter železničných vozňov diaľkovej osobnej dopravy
firmy Österreichische Bundesbahn AG (ÖBB) či existujúci náter železničných vozňov diaľkovej
osobnej dopravy firmy RJ, využívajúci pre okenný pruh odtieň RAL 7016 šeď antracitová, ako
ukazuje  priložený  obrázok;  ďalšie  odtiene sú  RAL  1028 žlť  melónová a  RAL  9006  beloba
hliníková).

Porovnanie koncepcií farebného riešenia železničných vozidiel osobnej dopravy v Česku a
na Slovensku podľa dopravcov

Nie je cieľom tohto článku popisovať detailne farebné riešenie vozidiel toho-ktorého
dopravcu, od toho sú ich grafické manuály. Cieľom je poukázať na výhody a nevýhody nimi
zvolených  filozofií.  Pre  úplnosť  je  uvedený  prehľad  všetkých  prevádzkovateľov  osobnej
železničnej dopravy, akreditovaných v Česku a na Slovensku a zvolená farebná koncepcia ich
korporátneho designu.



České dráhy a. s. (ČD), á la Aleš Najbrt

Firma zvolila  korporátny design ad bbb)  (kvalitatívne odlíšený náter  podľa určenia
vozidla (v prípade interiérových vozidiel)).

Good Way Train Regio a. s. (GW Train Regio)

Firma väčšinou nevlastní žiadne železničné vozidlá osobnej dopravy, má ich prenajaté
od  iných  dopravcov  (ČD,  Vogtlandbahn  GmbH (VLB),  Koleje  dolnośląskie  S.A.  (KD))  s  ich
korporátnym designom. Len v dvoch prípadoch bol uplatnený firemný korporátny design na
vozidlá;  išlo  o  vozidlá  prenajaté -  od dopravcu ČD a v  minulosti  i  od výrobcu Železničné
opravovne a strojárne Zvolen a. s. (ŽOS Zvolen). S ohľadom na to tak nemožno korporátny
design nikam zaradiť, naviac firma u autora tejto kapitoly prejavila záujem o svoj absolútny
rebranding a redesign.



ARRIVA MORAVA a. s. (AM)

Firma nevlastní žiadne železničné vozidlá, nemožno preto o korporátnom designu v
tejto  oblasti  hovoriť.  Je  možné  však  počítať  s  prenesením korporátneho designu vozidiel
cestnej osobnej dopravy (autobusov).

Firma má prenajaté železničné vozidlá osobnej dopravy od zväzku obcí údolia rieky
Desná (Svazek obcí  údolí  Desné),  ktorý korporátny design má svoj vlastný.  S ohľadom na
obmedzenia typov vozidiel  na motorové jednotky a vozne (s prívesným vozňami) ho však
nemožno nikam zaradiť.  (Logo dopravcu Connex nahradilo  potom logo novšieho majiteľa
Veolia Transport a teraz najnovšieho ARRIVA.)



Vogtlandbahn GmbH (VLB)

Korporátny design tejto firmy nemožno vzhľadom na obmedzenia typov vozidiel na
motorové jednotky nikam zaradiť.



RegioJet a. s. (RJ), á la Patrik Kotas

Korporátny design tejto firmy je jasne zaraditeľný ako ad a) (vozidlá farebne riešené
jednotne bez ohľadu na ich určenie).

LEO Express a. s. (LE)

Korporátny design tejto firmy nemožno vzhľadom na obmedzenie typov vozidiel na
elektrické jednotky nikam zaradiť, ale vzhľadom na farebné riešenie náväznej autobusovej
dopravy  tejto  firmy  politika  identity  zrejme  smeruje  k  riešeniu  ad  a)  (pri  ignorancii
nesystémových nápisov cieľových destinácií  na vozidlovej skrini  autobusu čo sa použitého
jazyka týka...).



Jindřichohradecké místní dráhy a. s. (JHMD)

Korporátny design u tejto firmy prakticky neexistuje, je nutné ho najskôr vytvoriť...



Železničná spoločnosť Slovensko a. s. (ŽSS), á la Daniel Blonski

Korporátny design tejto firmy je jasne zaraditeľný ako ad a) (vozidlá farebne riešené
jednotne bez ohľadu na ich určenie).

WAGON SERVICE a. s. (WS), á la Patrik Kotas

Firma nevlastní  žiadne železničné vozidlá  osobnej  dopravy,  tie  vlastní  jej  materská
firma WAGON SERVICE travel s. r. o. (WST). Korporátny design tejto firmy je jasne zaraditeľný
ako ad a)  (vozidlá  farebne riešené jednotne bez ohľadu na ich určenie).  Každopádne ich
design  je  ľahko  zameniteľný  s  designom  ŽSS  á  la  Daniel  Blonski,  čo  vynikne  hlavne
v súpravách vlakov, kde sú zaradené vozne obidvoch dopravcov ako ukazuje druhý obrázok
v poradí  (mimochodom  je  na  ňom  vidieť  rozdielny  prístup  dopravcov  k  farebnému
priznaniu/nepriznaniu vchodových dverí pre verejnosť...).



Novo však začína firma uplatňovať pozmenený design na svoje vozidlá od autora Patrik Kotas.



Porovnanie koncepcií farebného riešenia železničných vozidiel osobnej dopravy v Česku a
na Slovensku podľa členenia ad a a ad bbb)

S ohľadom na vyššie uvedené poznatky z predchodzej subkapitoly budú popisované
výhody a nevýhody iba dvoch farebných koncepcií ad a) a ad bbb).

Na úvod je potrebné povedať, že pri designovom návrhu akéhokoľvek nového vozidla
hrá veľkú úlohu symbióza tvaru a farby. Je jasné, že napr. u lokomotívou ťahaných vozňov je
ich tvar akosi ustálený a takmer identický bez ohľadu na ich výrobcu alebo odberateľa, na
rozdiel  napr.  od  lokomotív,  motorových  a  elektrických  vozňov  či  jednotiek.  Dávať  takým
vozidlám následne nový unifikovaný náter (bez ohľadu na jeho zvolenú filozofiu) je krajne
ošemetná záležitosť,  čo z estetického hľadiska môže skončiť  aj  veľmi  sporne,  ako napr.  u
lokomotívy z priloženého obrázku.



Takáto úvaha však neznamená, že nie je možné aplikovať unifikovaný korporátny náter
na všetky vozidlá. Nie je to jednoduché, ale keď sa k problematike pristúpi s citom, je možné
splniť  aj  požiadavky  na  jednotný  korporátny  design  (čoho  dopravca  ČD  doposiaľ  nikdy
nedosiahol, pozri napr. opäť vyššie uvedený obrázok) a aj skĺbiť farebné riešenie s tvarom
daného vozidla. Ďalší priložený obrázok ukazuje, že takýto kompromis nie je nemožný (aj keď
v tomto prípade sa jedná o vozidlo nákladného dopravcu České dráhy Cargo a. s. (ČD Cargo),
avšak rovnakého tvaru).



Pri  študovaní  unifikovaného  farebného  riešenia  vozidiel  dopravcu  ŽSS  možno  tiež
vypozorovať určitý pokus o citlivé riešenie najmä hnacích vozidiel, ktorých tvar predurčuje
farebné riešenie oveľa viac, než napr. tvar lokomotívou ťahaných vozňov. Asi nikdy nebude
dokonalé  také  riešenie,  vždy  pôjde  o  kompromis,  no  môže  byť  celkom  vydarený,  ako
dokumentujú nasledujúce priložené obrázky.









Cez  všetky  úskalia,  ktorá  z  hľadiska  estetického  pri  absolútnej  unifikáciu  náterov
vozidiel  dopravcu na autorov takého farebného riešenia číhajú, nemožno uprieť pozitívny
dojem z celkového riešenia,  čo vynikne najmä pri  dlhých,  lokomotívou ťahaných vlakoch,
zostavených  z  vozidiel  rôznych  typov  a  určenia  (dvere  pre  verejnosť  sú  zvýraznené),  ako
ukazujú nasledujúce dve priložené dvojice obrázkov...





Zatiaľ čo v prvom prípade 12 vozidiel obsahuje spolu 7 farebných riešení (!), vrátane
vozidiel s tromi bielymi pruhmi pod oknami a aj vrátane vozidiel s už odstránenými týmito
pruhmi, v druhom je pomer 6:4! O to viac potom vynikne krása jednotného štýlu súčasného
farebného riešenia týchto vozidiel.  (Na odstránenie troch bielych (RAL 9010 beloba čistá)
pruhov pod oknami došlo po vyčlenení  prevádzkovania dopravy z pôvodnej  firmy ŽSR do
firmy ŽSS, kedy táto dostala nové logo, svojím tvarom nevhodné pre zakomponovanie do
týchto pruhov, ako dokazuje nasledujúca trojica priložených obrázkov.)





Použité odtiene farieb pre vyššie uvedenú schému sú nasledujúce:

RAL 9006 (striebornobeloba)
RAL 3002 (červeň karmínová)
RAL 9010 (beloba čistá)
RAL 7040 (šeď okenné)
RAL 7012 (šeď čadičová)

Pre zmenu pri študovaní diverzifikovaného farebného riešenia vozidiel dopravcu ČD
síce na prvý pohľad (s vyššie uvedenými výnimkami) takisto dochádza k dojmu unifikácie
farebného  riešenia  vozidiel  (odstránenie  delenia  na  diaľkovú  a  nediaľkovú  dopravu,
odstránenie delenie na dennú a nočnú dopravu, odstránenie delenie hnacích vozidiel podľa
trakcie), ale súčasne dochádza k odlíšeniu lokomotívou ťahaných vozňov podľa ich určenia,
nie teda dôkladne až na vozňovej triedy, ale v hĺbke delenia osobné vozne, služobné vozne,
reštauračné vozne, spoločenské vozne, ležadlové vozne a lôžkové vozne, pričom v prípade
kombinovaných vozidiel (napr. osobných s reštauračným oddielom či so služobným oddielom)
našťastie nedochádza k drastickému farebnému odlíšeniu funkcie dané časti vozidla podľa
vyššie uvedeného modelu dopravcu PKP.

Ani toto farebné odlíšenie ťahaných lokomotívou vozňov osobnej dopravy firmy ČD
však neprežilo bez zmeny dlhú dobu a tak sa na scéne objavil prvý reštauračný vozeň s ďalším
farebným  riešením,  zhodným  s  ležadlovým  vozňami...  Prvý  lôžkový  vozeň,  natretý  podľa
nového farebného schématu, takisto dostal náter identický s náterom ležadlového vozňa...



Počet odtieňov farieb sa tiež zväčšil, lebo spoločenské a salónne vozne dostali pre stredný
pruh svoj špecifický odtieň...

Odlíšenie lokomotívou ťahaných vozňov je tak riešené kombináciou dvoch až troch
odtieňov  farieb  (zo  štyroch  mimo doplnkových)  v  troch pruhoch;  dvere  pre  verejnosť  sú
zvýraznené, ako je zjavné z nasledujúcich priložených obrázkov.

osobný vozeň (2. triedy)



kombinovaný vozeň osobný (2. triedy) so služobným oddielom



ležadlový vozeň (2. triedy) s farebným schématom zhodným, ako pre vozeň lôžkový (tu bez
dodatočných doplnkových viacjazyčných nápisov)

lôžkový vozeň (prestaviteľnej 1. i 2. triedy) s farebným schématom zhodným, ako pre vozeň
ležadlový (nové farebné schéma)



reštauračný vozeň (staré farebné schéma)

reštauračný vozeň s farebným schématom zhodným, ako pre vozeň ležadlový (nové farebné
schéma)



kombinovaný vozeň osobný (1. triedy) s reštauračným oddielom

spoločenský vozeň s atypickým prostredným pruhom

Čo  sa  týka  citlivosti  farebného  riešenia  hnacích  vozidiel,  je  pre  porovnanie
s korporátnym designom firmy ŽSS priložený obrázok lokomotívy identického tvaru.



Je z neho zjavná snaha o rešpektovanie tvaru lokomotívy aj v tomto novom farebnom
riešení, podobne ako u dopravcu ŽSS.

Použité odtiene farieb pre vyššie uvedenú schému sú nasledujúce:

RAL 7035 (šeď svetlá)
RAL 5015 (modr nebeská)
RAL 5003 (modr zafírová)
RAL 7022 (šeď umbrová)
RAL 1003 (žlť signálna)
RAL 9006 (beloba hliníková); iba u spoločenských vozňov

Použitý font písma je novotvar menom ČD Fedra.

Manažérske zhrnutie

Celkovo  možno  nový  korporátny  design  firmy  ŽSS  hodnotiť  ako  krok  správnym
smerom bez výhrad. Vozidlá jednoznačne a okamžite identifikujú dopravcu a min. v rámci
strednej  Európy  sú  nezameniteľné  (s  výnimkou  vozidiel  charterového  dopravcu  WAGON
SERVICE a. s.).  Nevyskytujú sa totiž problémy riešenia firmy ČD (čo je veľmi pozitívne),  u
ktorej:



1. farebné odlišovanie lokomotívou ťahaných vozňov podľa ich určenia je nadbytočné a bolo
by zaujímavé vedieť,  ako by v  tomto poňatí  vyzerala  viacsystémová elektrická naklápacia
jednotka tejto firmy, ak by bola na nej aplikovaná rovnaká filozofia,
2. zrealizované farebné riešenie pre reštauračné vozne má dvojaké prevedenie, pričom to
novšie je identické s riešením, prijatým pre ležadlové vozne,
3. zrealizované farebné riešenie pre lôžkové vozne má riešenie identické s riešením, prijatým
pre ležadlové vozne,
4. dodatočne zvolený farebný odtieň pre stredný pruh spoločenských vozňov je nesystémový
(neobjavuje sa v žiadnom inom prípade),
5. podokenné nápisy nie sú realizované na všetkých riešených vozňoch,
6.  farebné  riešenie  výrazne  stráca  na  svojej  estetičnosti  v  sychravom  počasí;  tu  navyše
pristupuje aj otázka pasívnej bezpečnosti - tá však nie je predmetom tejto kapitoly.
7. bola udelená totálna výnimka z korporátneho designu pre vybrané vozidlá,
8.  boli  dopustené  mutácie  schváleného  korporátneho  designu  –  ide  už  o  tretiu  verziu
"jednotného" náteru počas troch rokov; týka sa to predovšetkým lokomotív, na ktorých sa
úplne zmenilo rozloženie farieb (ide o pôvodné modrý lichobežník na bokoch, ktorý už raz
zmenou  prešiel  a  o  svetlošedú  farbu  na  hlavnom  ráme  a  na  streche,  ktorú  nahradil
tmavomodrý odtieň - lichobežník, posledné pojítko všetkých mutácií  náterov, teraz zmizol
celkom a zostali len zhodné farby, ako ukazujú priložené obrázky).



Výhrady ad 2.  až ad 4. by pritom nevznikli,  ak by nevznikla výhrada ad 1 ....  Nasledujúci
priložený  obrázok názorne ukazuje rozdiel medzi unifikáciou á la ŽSS a diverzifikáciou á la
ČD...

Interiér

Problematiku  interiéru  železničných  interiérových  vozidiel  osobnej  dopravy  možno
vnímať z uhlu pohľadu:

- technického,
- obchodného,
- marketingového,
- estetického,



- ergonomického,
- bezpečnostného (v zmysle safety),
- bezpečnostného (v zmysle security),
- hygienického.

Táto  subkapitola  bude  obmedzená  na  pohľad  obchodný  sa  zachádzkou  do  oblasti
estetiky na strane jednej a systémového inžinierstva na strane druhej. Nebude riešiť otázky
technické,  ergonomické,  bezpečnostné  a  ani  hygienické  (to  je  predmetom  kapitoly
nasledujúcej).

Zatiaľ  čo  exteriérové  riešenie  železničných  vozidiel  bolo  u  firmy  ŽSS  podrobené
dôkladnej koncepcii, nie je toto možné povedať o ich interiéru (ide samozrejme o interiérové
vozidlá). Jedná sa konkrétne o farebné zladenie napr. nasledujúcich prvkov:

- obklady stien a stropov,
- podlahové krytiny,
- rámy okien,
- batožinové police,
- sedáky, ležadlá a lôžka,
- podhlavníky,
- závesy okien a oddielových dverí,
- okenné rolety,
- odpadkové koše,
- stoly a stolíky,
- osvetlenie.

Jediným  jednotiacim  prvkom  v  interiéri  vozidiel  sú  tak  pikrogramy.  Nasledujúce
priložené obrázky ukazujú napr. nejednotnosť farebného riešenia podhlavníkov, nejednotnosť
farebného riešenia opierok hlavy, nejednotnosť farebného riešenia poťahov sedákov (pričom
nejde  o  informačnú  hodnotu  rozdelenia  na  triedy  napr.  economy  class,  business  class,
premium class...)... Úmyselne sú vynechané príklady zo starých vozidiel.









Naproti tomu v prípade ČD bolo designové riešenie, pokiaľ o interiér ide, dovedené
do dôslednej dokonalosti (farebná koncepcia interiéru a exteriéru identická a (na rozdiel od
exteriéru) bez mutácií), ako dokazuje priložený obrázok.



Manažérske zhrnutie

Pokiaľ  ide  o  riešenie  interiérov  interiérových  vozidiel  osobnej  dopravy  firmy  ŽSS
z obchodného hľadiska, obsahuje veľkú entropiu a pritom je bez informačnej hodnoty pre
cestujúceho.  Na  rozdiel  od  riešenia  exteriéru  vozidiel  tejto  firmy je  tu  veľký  priestor  na
nápravu, spočívajúcu v:

- farebnom zjednotení detailov interiéru v rámci vozovej triedy,
- farebnom odlíšení interiéru podľa vozových tried.



Technická,  bezpečnostná,  hygienická  a  ergonomická analýza  designu
aktuálnych vozňov Železničnej  spoločnosti  Slovensko a.  s.  a zmeny designu
dopravných prostriedkov v osobnej železničnej doprave
Exteriér

V súčasnosti sa v exteriéroch železničných vozidiel osobnej dopravy používajú hlavne
nasledujúce materiály:

- oceľ (vozidlové skrine o rovnej alebo rovinne zakrivenej ploche, madlá, rámy okien),
- hliník (vozidlové skrine, rámy okien),
- sklolaminát (vozidlové skrine o priestorovo zakrivenej ploche),
- antikorozívna oceľ (madlá)
- sklo, v prípade okien a dverí výlučne bezpečnostné a v súčasnosti determálne (výplne okien,
dverí a videopanelov).

Z technického hľadiska ide o materiály,  ktoré musia splňovať potrebné podmienky
(podľa určenia), ako je napr.:

- pevnosť,
- pružnosť,
- plasticita,
- elasticita,
- priehľadnosť,
- priezračnosť,
- trvanlivosť.

V prípade náterov, použitých na vyššie uvedené materiály, pristupujú vlastnosti, ako
je:

- priľnavosť,
- oteruvzdornosť.

Z bezpečnostného hľadiska (v zmysle safety) ide hlavne o dobrú viditeľnosť hlavne
hnacích vozidiel. Toto sa v minulosti riešilo (často neesteticky) povinnými bezpečnostnými
pruhmi hlavne na čele hnacieho vozidla, ako ukazujú priložené obrázky (v súčasnosti je toto
opatrenie na ústupe, ako vidieť aj z predchodzej kapitoly).







V prípade ťahaných vozidiel sa (hlavne kvoli možným bočným nárazom do vlaku na
železničnom  priecestí)  často  aplikujú  reflexné  pásy  (a  ako  ukazuje  priložený  obrázok,  i
s estetickým citom).

Z bezpečnostného hľadiska (v zmysle security) ide hlavne o vandaluvzdornosť (napr. o
aplikáciu antigraffiti náteru).

Z  hygienického  hľadiska  ide  o  schválenie  chemického  zloženia  použitej  farby,  o
absenciu zdraviu škodlivých látok v nej a o jej ľahkú čistiteľnosť.

Pokiaľ ide o rešpektovanie vyššie uvedených hľadísk, je ho možné dosiahnuť jednak
cestou laku a jednak cestou polepu. Taká cesta sa často používa v prípade, že sa jedná o
časovo kratšie obdobie zmeny designu, napr. v prípade celoplošných reklám či vozidiel na
leasing. Nesúvisí to teda s technickou trvanlivosťou takého riešenia. Nasledujúce  priložené
obrázky dokazujú, že cesta polepu je možná i na tvarovo komplikované čelá hnacích vozidiel.







vozne firmy RegioJet  a.  s.  (RJ)  –  vľavo ex vozeň firmy Österreichische Bundesbahnen AG
(ÖBB), redesignovaný formou polepu, vpravo ex vozeň ÖBB, redesignovaný formou laku; prvý
má strechu v originálnom nátere ÖBB a odchylné odtiene od požadovaných,  patrných na
druhom...

Manažérske zhrnutie

Z technického, bezpečnostného a hygienického hľadiska nie je u vozidiel  ŽSS veľký
priestor na  riešenie  na  rozdiel  napr.  od  vozidiel  ČD,  ktorých  farebné  riešenie  je
z bezpečnostného hľadiska (v zmysle safety) značne problematické, ako  dokazujú priložené
obrázok (a to nielen v hmle či daždi, ale i za pekného počasia v zime).



Priestor  tak  zostáva  iba  pre  aplikáciu  antigraffiti  náteru,  pretože  ŽSS  v  tejto  oblasti
(bezpečnosti  v  zmysle  security)  značne  zaostáva  za  svojimi  kolegami/konkurentami
z okolných zemí.

Interiér

V súčasnosti sa v interiéroch železničných vozidiel v osobnej doprave používajú hlavne
nasledujúce materiály:



- uhľoaramid, tzn. uhlíkový aromatický polyamid (sedáky, batožinové police, obklady stien a
stropov, stolíky, stoly),
- umelý kartón – umakart – (obklady stien a stropov); na ústupe,
- drevo a jeho deriváty, ako je dýha, preglejka a drevotrieska (opierky lakťov, stolíky, stoly),
- sklo (výplne dverí a videopanelov, monitorov a batožinových políc, osvetlenie),
-  polymethylmethakrylát  (PMMA)  –  plexisklo  –  (výplne  videopanelov  a  monitorov,
osvetlenie),
- hliník (batožinové police); na ústupe,
- oceľ (madlá, batožinové police, odpadkové koše, rámy okien); na ústupe,
- antikorozívna oceľ (madlá, batožinové police, záchodové misy, umývadlá, odpadkové koše),
- keramika (záchodové misy, umývadlá); na ústupe,
- porcelán (záchodové misy, umývadlá); na ústupe,
- mäkčený polyvinylchlorid (PVC) – linoleum –  (podlahové krytiny),
-  látka (sedáky,  ležadlá, lôžka,  podhlavníky, podlahové krytiny,  závesy okien a oddielových
dverí, obklady stropov),
- koža (sedáky),
- koženka (sedáky); na ústupe,
- pryž (utesnenie okien).

V minulosti sa ako výplňový materiál pre batožinové police používala i tkaná sieť (bola
pre svoju minimálnu trvanlivosť po dlhej dobe konečne zamietnutá) a ako materiál pre lavice
nižších prepravných tried sa používalo drevo, príp. jeho kombinácia s koženkou.

Z technického hľadiska ide o materiály,  ktoré musia splňovať potrebné podmienky
(podľa určenia), ako je napr.:

- pevnosť,
- pružnosť,
- plasticita,
- elasticita,
- priehľadnosť,
- priezračnosť,
- protisklzovosť,
- trvanlivosť.

V prípade náterov, použitých na vyššie uvedené materiály, pristupujú vlastnosti, ako
je:

- priľnavosť,
- oteruvzdornosť.



Z  bezpečnostného  hľadiska  (v  zmysle  safety)  ide  hlavne  o  dobrú  viditeľnosť  do
priestoru  vyčnievajúcich  prvkov  interiéru  príp.  stupňov  schodísk  a  o  protisklzovosť  ich  a
ostatných podláh (napr. tzv. korunkové linoleum). 

Táto  kapitola  nerieši  pasívnu  bezpečnosť,  pokiaľ  ide  napr.  o  sily,  potrebné  pre
utrhnutie batožinovej police zo steny či sedáku od podlahy. Je obmedzená na vizuálne prvky a
na použitie druhu povrchov interiéru.

Z  bezpečnostného  hľadiska  (v  zmysle  security)  ide  hlavne  o  vandaluvzdornosť,
konkrétne o aplikáciu:

- antigraffiti náteru,
- fólie proti poškriabaniu povrchu,
- oceľovej výstuže proti prebodnutiu (hlavne sedákov).

Z  hygienického hľadiska  ide  o  schválenie  chemického zloženia,  o  absenciu  zdraviu
škodlivých látok,  o absenciu roztočov apod.,  o dýchateľnosť materiálu sedákov,  ležadiel  a
lôžok a  o  ľahkú čistiteľnosť  všetkých  povrchov  (čo  je  problematické  pri  užití  látky  a  tzv.
korunkového linolea).

Z ergonomického hľadiska ide o dodržiavanie nasledujúcich aspektov:

-  pohodlnosť  prepravy  z  hľadiska  polohy  cestujúceho  voči  miestu  prepravy  vo  vozidle
(elegantne stojaci cestujúci, sediaci cestujúci, pololežiaci cestujúci, ležiaci cestujúci),
-  pohodlnosť  dosahu  potrebných  interiérových  prvkov  (stolík,  stôl,  bodové  osvetlenie,
elektrická zásuvka v prípade sediaceho cestujúceho, bodové osvetlenie v prípade ležiaceho
cestujúceho), batožinová polica, privolávač personálu, ovládač osvetlenia a kúrenia, hasičský
prístroj, núdzová brzda, umývadlo, sprcha, záchodová misa apod.),
- dotyková príjemnosť použitého povrchového materiálu (teplota, drsnosť apod.)

Ergonómia je, keď všetko nájdete aj so zavretými očami.
Design je, keď sa na to dá aj tak pozerať.
(slogan firmy autora tejto kapitoly)

Pokiaľ ide o rešpektovanie vyššie uvedených hľadísk, je ho  často  možné dosiahnuť
jednak cestou laku a jednak cestou polepu. 



Manažérske zhrnutie

Z technického, bezpečnostného, hygienického a ergonomického hľadiska je ešte stále
u vozidiel ŽSS veľký priestor na riešenie v prípade starých, nemodernizovaných interiérových
vozidiel. Ide hlavne o:

- náhradu umelého kartónu, hliníku, ocele a koženky modernejšími materiálmi,
- výmenu starej popraskanej pryže, ktorá stratila svoje elastické vlastnosti,
- náhradu neergonomických lavíc ergonomickými sedákmi s opierkami hlavy a lakťov,
- hygienickejšie riešenie vyprázdňovania/čistenia odpadkových košov.



Záver
Exteriér

Celkovo  možno  nový  korporátny  design  firmy  ŽSS  hodnotiť  ako  krok  správnym
smerom bez výhrad. Vozidlá jednoznačne a okamžite identifikujú dopravcu a min. v rámci
strednej  Európy  sú  nezameniteľné  (s  výnimkou  vozidiel  charterového  dopravcu  WAGON
SERVICE a. s.).

Z technického, bezpečnostného a hygienického hľadiska nie je u vozidiel  ŽSS veľký
priestor na riešenie.  Priestor tak zostáva iba pre aplikáciu antigraffiti  náteru,  pretože  ŽSS
v tejto  oblasti  (bezpečnosti  v  zmysle  security)  značne  zaostáva  za  svojimi
kolegami/konkurentami z okolných zemí.

Použité odtiene farieb sú nasledujúce:

RAL 9006 (striebornobeloba)
RAL 3002 (červeň karmínová)
RAL 9010 (beloba čistá)
RAL 7040 (šeď okenné)
RAL 7012 (šeď čadičová)

Interiér

Pokiaľ  ide  o  riešenie  interiérov  interiérových  vozidiel  osobnej  dopravy  firmy  ŽSS
z obchodného hľadiska, obsahuje veľkú entropiu a pritom je bez informačnej hodnoty pre
cestujúceho.  Na  rozdiel  od  riešenia  exteriéru  vozidiel  tejto  firmy je  tu  veľký  priestor  na
nápravu, spočívajúcu v:

- farebnom zjednotení detailov interiéru v rámci vozovej triedy,
- farebnom odlíšení interiéru podľa vozových tried.

Z technického, bezpečnostného, hygienického a ergonomického hľadiska je ešte stále
u vozidiel ŽSS veľký priestor na riešenie v prípade starých, nemodernizovaných interiérových
vozidiel. Ide hlavne o:

- náhradu umelého kartónu, hliníku, ocele a koženky modernejšími materiálmi,
- výmenu starej popraskanej pryže, ktorá stratila svoje elastické vlastnosti,
- náhradu neergonomických lavíc ergonomickými sedákmi s opierkami hlavy a lakťov,
- hygienickejšie riešenie vyprázdňovania/čistenia odpadkových košov.



Príloha

V súčasnej dobe je na ústupe používanie odtieňov farieb podľa ČSN 67 3067 a novo sú
stanovované  odtiene  podľa  vzorkovníku  RAL.  Vzorkovník  RAL  obsahuje  štandardne  192
odtieňov. Ďalšie odtiene sú už vecou jednotlivých firiem, vyrábajúcich náterové hmoty a tieto
sa uvádzajú potom v ich firemných vzorkovníkoch.

RAL 1000 Green beige
RAL 1001 Beige
RAL 1002 Sand yellow
RAL 1003 Signal yellow
RAL 1004 Golden yellow
RAL 1005 Honey yellow
RAL 1006 Maize yellow
RAL 1007 Daffodil yellow
RAL 1011 Brown beige
RAL 1012 Lemon yellow
RAL 1013 Oyster white
RAL 1014 Ivory
RAL 1015 Light ivory
RAL 1016 Sulfur yellow
RAL 1017 Saffron yellow
RAL 1018 Zinc yellow
RAL 1019 Grey beige
RAL 1020 Olive yellow
RAL 1021 Rape yellow
RAL 1023 Traffic yellow
RAL 1024 Ochre yellow
RAL 1026 Luminous yellow
RAL 1027 Curry
RAL 1028 Melon yellow
RAL 1032 Broom yellow
RAL 1033 Dahlia yellow
RAL 1034 Pastel yellow
RAL 2000 Yellow orange
RAL 2001 Red orange
RAL 2002 Vermilion
RAL 2003 Pastel orange
RAL 2004 Pure orange
RAL 2005 Luminous orange
RAL 2007 Luminous bright orange
RAL 2008 Bright red orange
RAL 2009 Traffic orange



RAL 2010 Signal orange
RAL 2011 Deep orange
RAL 2012 Salmon orange
RAL 3000 Flame red
RAL 3001 Signal red
RAL 3002 Carmine red
RAL 3003 Ruby red
RAL 3004 Purple red
RAL 3005 Wine red
RAL 3007 Black red
RAL 3009 Oxide red
RAL 3011 Brown red
RAL 3012 Beige red
RAL 3013 Tomato red
RAL 3014 Antique pink
RAL 3015 Light pink
RAL 3016 Coral red
RAL 3017 Rose
RAL 3018 Strawberry red
RAL 3020 Traffic red
RAL 3022 Salmon pink
RAL 3024 Luminous red
RAL 3026 Luminous bright red
RAL 3027 Raspberry red
RAL 3031 Orient red
RAL 4001 Red lilac
RAL 4002 Red violet
RAL 4003 Heather violet
RAL 4004 Claret violet
RAL 4005 Blue lilac
RAL 4006 Traffic purple
RAL 4007 Purple violet
RAL 4008 Signal violet
RAL 4009 Pastel violet
RAL 4010 Telemagenta
RAL 5000 Violet blue
RAL 5001 Green blue
RAL 5002 Ultramarine blue
RAL 5003 Sapphire blue
RAL 5004 Black blue
RAL 5005 Signal blue
RAL 5007 Brillant blue
RAL 5008 Gray blue



RAL 5009 Azure blue
RAL 5010 Gentian blue
RAL 5011 Steel blue
RAL 5012 Light blue
RAL 5013 Cobalt blue
RAL 5014 Pigeon blue
RAL 5015 Sky blue
RAL 5017 Traffic blue
RAL 5018 Turquoise blue
RAL 5019 Capri blue
RAL 5020 Ocean blue
RAL 5021 Water blue
RAL 5022 Night blue
RAL 5023 Distant blue
RAL 5024 Pastel blue
RAL 6000 Patina green
RAL 6001 Emerald green
RAL 6002 Leaf green
RAL 6003 Olive green
RAL 6004 Blue green
RAL 6005 Moss green
RAL 6006 Grey olive
RAL 6007 Bottle green
RAL 6008 Brown green
RAL 6009 Fir green
RAL 6010 Grass green
RAL 6011 Reseda green
RAL 6012 Black green
RAL 6013 Reed green
RAL 6014 Yellow olive
RAL 6015 Black olive
RAL 6016 Turquoise green
RAL 6017 Yellow green
RAL 6018 May green
RAL 6019 Pastel green
RAL 6020 Chrome green
RAL 6021 Pale green
RAL 6022 Olive drab
RAL 6024 Traffic green
RAL 6025 Fern green
RAL 6026 Opal green
RAL 6027 Light green
RAL 6028 Pine green



RAL 6029 Mint green
RAL 6032 Signal green
RAL 6033 Mint turquoise
RAL 6034 Pastel turquoise
RAL 7000 Squirrel grey
RAL 7001 Silver grey
RAL 7002 Olive grey
RAL 7003 Moss grey
RAL 7004 Signal grey
RAL 7005 Mouse grey
RAL 7006 Beige grey
RAL 7008 Khaki grey
RAL 7009 Green grey
RAL 7010 Tarpaulin grey
RAL 7011 Iron grey
RAL 7012 Basalt grey
RAL 7013 Brown grey
RAL 7015 Slate grey
RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7021 Black grey
RAL 7022 Umbra grey
RAL 7023 Concrete grey
RAL 7024 Graphite grey
RAL 7026 Granite grey
RAL 7030 Stone grey
RAL 7031 Blue grey
RAL 7032 Pebble grey
RAL 7033 Cement grey
RAL 7034 Yellow grey
RAL 7035 Light grey
RAL 7036 Platinum grey
RAL 7037 Dusty grey
RAL 7038 Agate grey
RAL 7039 Quartz grey
RAL 7040 Window grey
RAL 7042 Verkehrsgrau A
RAL 7043 Verkehrsgrau B
RAL 7044 Silk grey
RAL 7045 Telegrau 1
RAL 7046 Telegrau 2
RAL 7047 Telegrau 4
RAL 8000 Green brown
RAL 8001 Ocher brown



RAL 8002 Signal brown
RAL 8003 Clay brown
RAL 8004 Copper brown
RAL 8007 Fawn brown
RAL 8008 Olive brown
RAL 8011 Nut brown
RAL 8012 Red brown
RAL 8014 Sepia brown
RAL 8015 Chestnut brown
RAL 8016 Mahogany brown
RAL 8017 Chocolate brown
RAL 8019 Grey brown
RAL 8022 Black brown
RAL 8023 Orange brown
RAL 8024 Beige brown
RAL 8025 Pale brown
RAL 8028 Terra brown
RAL 9001 Cream
RAL 9002 Grey white
RAL 9003 Signal white
RAL 9004 Signal black
RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium
RAL 9007 Grey aluminium
RAL 9010 Pure white
RAL 9011 Graphite black
RAL 9016 Traffic white
RAL 9017 Traffic black
RAL 9018 Papyrus white


