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3. ŽELEZNI NÍ DOPRAVA
3.1 Historie
Koleje a po nich jedoucí vlaky považujeme dnes za samoz ejmost. Avšak v dob
jejich vzniku se jednalo o v c v pravd revolu ní. Rozvoj železnic souvisí s rozvojem
pr myslu na za átku 19. století, kdy vznikla pot eba dopravy v tšího množství lidí a zboží.
Do té doby toto obstarávaly formanské vozy a poštovní dostavníky. I tato doprava byla
zna n komplikována r znými mýty, cly a místními zvykovými právy (nap . právo
ztroskotání. Co spadlo na silnici pat ilo majiteli panství). Tento zp sob dopravy nemohl sta it
rozvoji pr myslu. Kolébkou železnic se stala Anglie.
Na za átku byla kolejnice. Z prvu d ev ný žlábek, potom okovaný a nakonec
kolejnice v dnešní podob . Toto všechno vzniklo v anglických dolech, kde p išli na to, že k
utáhne po kolejnicích desetinásobek toho, co po silnici. Dalším vynálezem, který umožnil
rozvoj železnic, byl Watt v parní stroj a z n j vznikla lokomotiva.
echy a Morava byli v té dob sou ástí rakouského mocná ství. Naše území bylo
pr myslovým centrem hasburské íše. Proto bylo nutné ešit dopravu v této oblasti. Už roku
1828 za al provoz na první železnici na území ech. Byla jí tra .Bud jovice-Linec. Na této
trati jezdili vlaky tažené ko mi. Tra m la spojit Vltavu a Dunaj. Druhou tratí na území ech
byla op t ko ská, z Prahy p es Kaldno do Lán. P vodn bylo zamýšleno, že povede až do
Plzn . Nakonec sloužila ke svážení d eva z k ivokládských les .
Rozvoj železnic, už s lokomotivami, za al na našem území na Morav . D vod byl
prostý, Víde je blíž k Morav a nemusí se p ekonávat žadné poho í. A tak první lokomotivu
vid li roku 1839 v B eclavi a roku 1841 v Oloumoci. Trasy procházely moravskými nížinami.
V té dob docházeli na víde skou dvorní kancelá žádosti a návrhy tíkající se stavby železné
dráhy do Prahy. Dvorská kancelá dlouho odkládala rozhodnutí, až nakonec zvít zila
myšlenka státních drah. Roku 1841 za al inženýr Negrelli vyhledáváním nevhodn jší trasy
oloumoucko - pražské. Za ala dlouhá etapa p íprav stavby, projektování, výkupy pozemk a
posléze vlastní stavba. Tra byla vedena z Oloumoce p es eskou T ebovou do do Polabské
nížiny. P es Pardubice a Kolín do Prahy. Praha byla v té dob m sto obehnané hradbami.
Stavitelem posledního úseku severní dráhy Ferdinandovy, byl inženýr Jan Perner. Byl
stavitelem prvního pražského nádraží, které funguje dodnes. Tehdy ho postavil na okraji
Prahy t sn za hradbani, ve kterých musel ud lat pr jezdy. Tímto nádražím je dnešní
Masarykovo nádraží. Sem p ijel 20. srpna 1845 první vlak tažený lokomotivou.
Vlaky jedoucí 300 km/h francouzké TGV i japonské HIKARI a ŠIKANZEN vidíte dnes jako
zázrak v dy tak, jako lidé p ed dv ma stoletími.
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3.2 Problematika
Nejv tším problémem eské železnice v sou asné dob je její stá í. Stá í má neblahý
vliv na kvalitu tratí, rychlosti, ale i propustnost a bezpe nost dopravy. To se projevuje
p edevším na místních tratích. Nejhorší situace je na Ostravsku, kde vlivem dolování dochází
k posunu podloží a vlaky zde nemohou p ekro it rychlost 50 Km/h. Krom kvality tratí je
rychlost ovlivn na hustým osídlením eské republiky, což se projevuje vyšším po tem stanic
a zastávek. Jsou známy p ípady, kdy vlak vzdálenost 25 Km p ekoná za 50 minut (bez
zpožd ní!), což odpovídá pr m rné rychlosti 30 Km/h (není problém pro zdatn jšího
cyklistu). Osobní vlaky u nás zastavují v pr m ru každých 3,5 Km, na místních tratích
dokonce v pr m ru každé dva kilometry.
Dalším d ležitým faktorem, který má vliv na rychlost železni ní dopravy u nás, je
reliéf. Pokud trat nevedou údolím ek, musejí asto p ekonávat lenitý terén stoupáním nebo
oblouky s malým polom rem, což výrazn snižuje rychlost. Rychlost ovliv ují i další faktory
– nap . rekonstrukce most , tunel , zabezpe ovacích i jiných technických za ízení. Nejvyšší
pr m rné rychlosti mají v n kterých úsecích hodnotu nejvýše 90 – 96 Km/h.
Nejvýznamn jší v bec je pražský železni ní uzel. Jeho poloha je však z
geografického hlediska nevýhodná, protože železnice musí sestoupit z plošin do údolí eky
Vltavy, což se nep ízniv projevuje u tratí západních sm r . Celkem do Prahy ústí deset tratí,
které jsou ukon eny bu na Hlavním nádraží nebo na Masarykov nádraží. Masarykovo
nádraží má charakter koncového (nepr jezdného) nádraží – další takovou v tší železni ní
stanicí u nás je Opava – podobn jako n kolik dalších významných evropských m st – nap .
Pa íž nebo Budapeš .

3.3 Podmínky a požadavky
Podmínky pro provoz kolejové vlakové p epravy ur uje p edpis 627. Tento p edpis
ur uje nejen povinné vnit ní i vn jší rozm ry vagónu. Je v n m zahrnuto také povinné
vybavení vagónu pro p epravu cestujících. Jedny z nejd ležit jších podmínek pro výrobu a
provoz takového vagónu je bezpochyby ventilace. Každý vagón musí být klimatizován a
v zim vytáp n. V p ípad , že by se v parných letních dnech porouchala klimatizace, musí být
každé tvrté okno otevíratelné. Dále krom osv tlení, informacím cestujícím prost ednictvím
rozhlasu p edpis pamatuje také na WC. P edpis také upravuje podmínky pro kou ení ve vlaku.
Hlavním požadavkem cestujích je bezpochyby pohodlí. Výrobci vagón se tento
jejich požadavek snaží maximáln splnit a dop át jim navíc co nejv tší pohodlí. Ve vagónech
na delší trasy cestující najdou spoustu dopl k , které jim mohou zp íjemnit cestu. Jako
naprosto jednoduchý, ale mnohdy velice zásadní, bych rád zmínil slune ní clonu. Není
p íjemné se celou cestu mra it. Cestující na t chto linkách asto volají také po dalších
službách. Zejména studenti a podnikatelé rádi vidí zásuvku a p ípojku k internetu. Stolky pro
odkládání notebooku jsou samoz ejmostí stejn jako p isv tlení bodovým sv tlem. Snad
všichni cestující na dálkových linkách mají s sebou n jaké zavazadlo, takže je d ležité
pamatovat také na toto.

3.5 Kolejové dopravní prost edky
Nejrozší en jším kolejovým dopravním prost edkem v naší republice je bezpochyby
vlak. Ve spoust v tších m st zastupuje tento prost edek tramvaj neboli šalina. V Praze
najdeme na kolejích metro. V našem regionu se na kolejích pohybují také vozíky s uhlím.
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4. VLAKY
4.1 Druhy vlak
Vlaky se d lí na motorové a elektrické. V posledních letech probíhá velká
elektrifikace železnice, což p ináší výhody ve form zrychlení dopravy, ušet ení náklad na
provoz a mnoha dalších. Z jiného hlediska bychom mohli vlaky rozd lit na nákladní a osobní.
Rozdíl mezi nimi je jasný. Nákladní vlaky p epravují materiál (nap íklad uhlí, auta…), osobní
vlaky p epravují cestující.

4.2. Vlaky na krátkou vzdálenost
Vlaky na krátkou vzdálenost se vyskytují po celé eské republice. Používají se jak
dieselové, tak elektrické lokomotivy. Používají se vozy 2. t ídy, vozy pro p epravu zásilek a
speciální vozy pro p epravu nap íklad kol.

4.3. Vlaky na dlouhou vzdálenost
Vlaky na dlouho vzdálenost jsou pouze elektrické. Používají se jen na
frekventovaných tratích. Krom voz 2. t ídy, jsou azeny také vozy 1. t ídy, jídelní a l žkové
vozy. Cestující si oproti cestování ve vlacích na krátkou vzdálenost užijí pohodlí, za které si
ovšem p iplatí. Jsou ušt ení p estupování a astých zastávek. Vlaky se pohybují velkými
rychlostmi a proto jim musí být speciáln uzp sobena i tra . V naší republice je ur it
nejznámn jším vlakem na dlouhou vzdálenost SC PENDOLINO. Zkratka SC znamená
SuperCity. Krom SC se na našich kolejích pohybují také rychlostní vlaky se zkratkami IC
(InterCity) a EC (EuroCity). Vlaky s ozna ením SC a IC jezdí pouze na vnitrostátních
linkách. Vlaky EC jezdí mezi státy Evropské unie.
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5. STUDENTSKÝ VAGÓN
5.1. Cílová skupina
Jak již z názvu vyplývá, studnestský vagón je ur en p edevším cestujícím
student m. Neznamená to ovšem, že by m l být pro ostatní cestující tabu. Studenti tvo í velký
podíl cestujích na dálkových linkách. Myslím, že zatím chybí vlak, který by spl oval jejich
požadavky a nároky.

5.2. Požadavky student
Studenti nej ast ji cestují bu do školy, nebo ze školy. N kte í cht jí odpo ívat, jiní
se cht jí bavit nebo studovat. Studentský vagón by proto m l být p ipraven na kteroukoli
z t chto možností. Musí umožnit pohodlné cestování s dostatkem prostoru, musí také
poskytnout ve dne i v noci dostatek sv tla pro u ení nebo tení, ale v neposlední ad musí
umožnit manipulovat s notebookem. Proto bych se práv na práci s notebookem cht l ve své
práci zam it p edevším.

5.3. Technické možnosti
Technické možnosti jsou omezené pouze vnit ním prostorem vagónu. Použité
materiály a ergonomie vybavení jsou zcela neomezené.

5.4. Kompatibilita
Studentský vagón musí být schopen p ipojení ke v tšin vlak na dálkových spojích,
aby byl dob e použitelný. Je zbyte né kv li jednomu vagónu d lat celý vlak. Když se povede
vytvo it vagón, který bude schopen napojení na již fungující vagóny, vznikne spoustu nových
možností cestování a ur it p ibyde spousta nových cestujících.

5.5. Budoucnost
Myslím, že pokud m žeme o ekávat provoz studentských vagón na našich tratích
již v blízké budoucnosti, protože studenti cestovali, cestují a cestovat ur it budou. Pokud se
jim nabídnou zajímavé podmínky cestování a k tomu zajímavé studentské výhody ve form
slev, nemusí se poskytovatel bát o uplatn ní studentských vagón .
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6. DESIGN STUDENSKÉHO VAGÓNU – EXTERIÉR
6.1. Konstrukce
Rozhodl jsem se zkonstruovat model vagónu z co nejmenšího po tu ástí, p esto
jsem dbal na to, aby bylo cestujícím zaru eno bezpe í i pohodlí. Za nu popisovat jednotlivé
ásti konstrukce zespodu, protože to je ást vlaku, která je v kontaktu se zemí, respektive
kolejemi.
Pohán cí mechanismus
P estože p edm tem této práce není zrekonstruovat pohán cí mechanismus vlaku,
v noval jsem as i ešení této otázky. Vymodeloval jsem jednoduchý mechanismus, který
spojuje samotný vlak s kolejemi. Viz obrázek 6.1. Ve spojovací ásti mezí h ídelí a samotným
podvozkem vlaku je uloženo odpružení a brzdy. Z asových d vod jsem se podrobnou
konstrukcí tohoto mechanismu nezabýval.

Obrázek 6.1 – pohán cí mechanismus
Podvozek
Jsem zastáncem názoru, že v jednoduchosti je síla. Proto jsem navrhnul podvozek
s co nejmenším po tem dalších sou ástí. Díky dob e promyšlenému systému pohán cího
mechanismu to ani nebylo t eba. Proto je podvozek pouze jednoduchou „vanou“ oto enou
naopak. Viz obrázek 6.2.

Obrázek 6.2 – podvozek vlaku
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Spodní ást koridoru
Stejn jako podvozek, je i spodní ást koridoru velice jednoduchá (Obrázek 6.3).
Podlaha a po stranách nízké „zídky“ zaru ují cestujícím maximální možný prostor bez
zbyte nách p ekážek. Jedním z hlavních d vod pro volbu tohoto ešení byla myšlenka
p epravy t lesn postiženého cestujícího na vozí ku, který má bez zbyte ných p ekážek
možnost jednoduchého pohybu celým vagónem.

Obrázek 6.3 – spodní ást koridoru
Sloupky

V celé délce vagónu je rozmíst no 6 pevných bezpe nostních sloupk , které
v p ípad nehody zaru ují cestujícím maximální ochranu. Na druhou stanu jsou sloupky úzké
a tudíž nenápadné a v bec nevadí ve výhledu. Obrázek 6.4

Obrázek 6.4 – bezpe nostní sloupky
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Okna

5 Dlouhých a vysokých tvrzených oken nabízí cestujícím p íjemný vzdušný pocit p i
cestování. Vypouklý tvar oken ješt umoc uje pocit, že se m žete tém dotknout okolí.
Obrázek 6.4. Z veku i zevnit tak vlak vypadá širší a prostorn jší. Kvalitní tvrzené sklo slibuje
bezpe í p epravovaných osob.

Strop koridoru
Nejsložit jší tvar z konstruk ních prvk vlaku jsem vdechnul práv stropu koridoru
vlaku. Jak m žete vid t na obrázku 6.5, profil je vskutku netradi ní. P esto ovšem negativn
neovliv uje aerodynamické vlastnosti vagónu. Nejvýrazn jším prkem jsou bezpochyby jakési
rohy na stranách. Nechal jsem se inspirovat roztaženými k ídly pták a vytvo il tak tento
netradi ní tvar. Do vzniklého vnit ního otvoru jsem umístil venkovní sv tla, která osv tlují
vagón. Dalšími zajímavými prvky jsou otvory v horní ásti stropu. Tato elektricky ovládaná
okna jsou sou ástí povinného zákonem p edepsaného vybavení vlaku. V p ípad poruchy
klimatizace jsou otev ena, aby tak p ivád la do vagónu erstvý vzduch.
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Vstupní ást
Vstup do vagónu jsem se rozhodl ud lat naprosto samostatn od veškerých dalších
díl koridoru vlaku (strop, skla, sloupky, podlaha). Získal jsme tak pom rn velký prostor pro
vstup s vysokými dve mi. Obrázek 6.6. Profil p esn kopíruje tvar celého vlaku.

Obrázek 6.6 – Vstup do vagónu
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Dve e

Do vstupní ásti se dostanete, jak jinak než dve mi. Na dve e do vlaku jsme zvolil
velice netradi ní dve e ze stejného materiálu jako okna. A tedy z tvrzeného skla. Samo inné
elektricky pohán né dve e nabízejí i pohodlný vstup nejen cestujícím s v tší výškou nebo
váhou, ale také t lesn postiženým na vozí ku. Obrázek 6.7.

6.2. Materiály
Celý koridor je kovový. Konkrétn ocelový, protože ocel velice dob e vyhovuje
antikorozním a pevnostním nárok m na konstrukci. Jedinými ástmi, které nejsou ocelové,
jsou okna a dve e, jak už jsem zmínil výše.
Velice astý problém ve vlakovém provozu je innost sprayer , kte í naprosto
bezohledn popisují celé vlakové soupravy. Tato vlaková souprava je zvenku ošet ena
antigraffity p ípravkem, takže nehrozí její znehodnocení.

6.3. Tvar
Profilový tvar vagónu je velice netradi ní a specifický. Ale v žádném p ípad nemá
negativní d sledky na b žný provoz vlaku. Obrysové rozm ry p esn odpovídají technickým
normám daným pro výrobu vagónu. Nejv tší výhodou jsou vypouklá okna, která dávají
cestujícím pocit v tšího prostoru a spojení s okolní krajinou. Další nep íliš astou variantou
ešení jsou schovaná kola. U osobních vlak na krátkou vzdálenost se s tím moc nesetkáme,
protože jsou vid t veškerá brzdová a tlumící za ízení ve spodní ásti vlaku. Ale v tomto
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p ípad jsem se p iklonil ke schování celého podvozku. Ostatn stejn je ešena naprostá
v tšina rychlostních vlak .

6.4. Aerodynamika
Klasický aerodynamický tvar vlaku narušují jen výstupky v horní ásti vlaku.
Nicmén , podle mého názoru, nebudou mít negativní dopad na provoz vlaku. Co se
aerodynamiky tý e, veškeré vn jší hrany jsou zaobleny.

6.5. Možné barevné kombinace

Obrázky 6.8 – 6.13 – možné barevné exteriérové varianty
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7. DESIGN STUDENSKÉHO VAGÓNU – INTERIÉR
7.1. Celkové rozvržení

Obrázek 7.1 – Celkové rozvržení studentského vagónu
Jak vidíte na obrázku 7.1 ve vagónu je k dispozici celkem 65 sedadel. K tomu jedno
místo pro t lesn postiženého na vozí ku v zadní t etin vlaku p ed sklen nou p epážkou
(Obrázek 7.2).

Obrázek 7.2 – místo pro t lesn postiženého na vozí ku
Tato sklen ná p epážka odd luje zadní ást od zbytku vagónu. V této ásti jsou
všechna 3 sedadla p isunuta na jednu stranu oproti zbytku vlaku, kde je rozvržení sedadel 2 +
1. M ní se tak i trasa uli ky, která vede celým vagónem. Díky dostate n velkému pr chodu
skrz tuto sklen nou p epážku to ovšem není žádný problém. P epážka má zajiš ovat áste né
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zvukové odhlu n ní, protože p edpokládám, že na místa rezervovaná blíže u sebe usednou
lidé, kte í se znají a tudíž bude i konverzace daleko hlasit jší. Posledních 6 sedadel za
p epážkou je dokonce obráceno k sob (Viz obrázek 7.3).

Obrázek 7.3 – 6 míst pro skupinku cestujících
Na toto místo bych rád umístil „cestovní vodní dýmku“ pro t chto 6 lidí, kte í, jak
p edpokládám, cestují spole n . Kou z vodní dýmky by mohl vadit ostatním cestujícím ve
vlaku a tak má sklen ná p epážka další funkci. Odd luje „ku ácký“ prostor od neku áckého.
Kou je odsáván samostatnou klimatizací a vzduch je zde rychleji nahrazován erstvým. Za
skupinkou 6 sedadel je umíst na bezbariérová toaleta. Plánek rozmíst ní sedadel, viz obrázek
7.4.

Obrázek 7.4 – rozmíst ní sedadel ve vagónu
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7.2. Osv tlení
Hlavní osv tlení celého vagónu je umíst no v poli ce nad každým sedadlem Viz
obrázek 7.5.

Obrázek 7.5 – osv tlení celého vagónu
Další osv tlení je po stranách uli ky. Každé 3 metry je na zemi malá sv telná dioda,
která svítí nep etržit a tak i v noci cestující dob e vidí, jak je široká uli ka a mohou tak
bezpe n procházet.
Posledním vnit ním osv tlením, pokud nepo ítám toaletu, jsou bodová nastavitelná
sv tla umíst na v op radlech sedadel. Cestující, který si chce íst si jednoduše nasm ruje
sv tlo na sedadle p ed sebou. Polohovatelné jsou z d vodu skláp ní op radel. Takže i pokud
si lov k p ed vámi sklopí sedadlo, po ád vám sv tlo svítí a vy m žete v klidu íst. Sv tla
v sedadlech viz obrázek 7.6.

Obrázek 7.6 – polohovatelné osv tlení v sedadle
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7.3. Sedadla
Sedadla ve studentském vagónu jsou koncipována tak, aby vyhov la požadavk m
cestujících p edevším z ad student . Sedadla nabízejí p edevším velké množství odkládacích
míst. Jak m žete vid t na obrázku 7.7, je možné p ímo do sedadla uložit batoh, do bo ních
otvor odložit noviny, pokud je zrovna ne tete nebo deštník, aby alespo trochu uschnul.
Každé sedadlo je vybaveno speciální deskou, na kterou je možno položit notebook, knihu,
nebo cokoliv jiného. V této desce je také vý ez na kelímek s nápojem. Takže pokud zrovna
nepijete, m žete si sv j nápoj bez obav odložit.

Obrázek 7.7 – možné úložné prostory sedadla
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Samoz ejmostí je polohovatelné op radlo. Zárove s pohybem op radla je možné
zvednout p ední desku úložného prostoru a natáhnout si tak trošku nohy. Viz obrázek 7.8. Ve
svém vlastním sedadle máte dále konektor 3,5jack, kde m žete p ipojit své vlastní nebo
zap j ené sluchátka. Na n kolika kanálech tak m žete poslouchat zvuk k program m na LCD
monitoru nebo hudbu z nabídky nebo rádia.

Obrázek 7.8 – polohovatelnost sedadla
Pro zaru ení pohodlí cestujících jsou polstrování na sedadlech posuvná, takže si
každý m že nastavit sedadlo tak, jak mu sedí nejlépe. Vše nejlépe pochopíte ze schématu na
obrázku 7.9.

Obrázek 7.9 – možné nastavení polstrování sedadla
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Rozestup mezi sedadly je 1m, takže je opravdu dostatek prostoru pro nohy. Na
sedadle p ed vámi je LCD monitor, kde m žete b hem jízdy sledovat filmy, zprávy, nebo
informace o pr b hu cesty. Sedadlo p ed vámi je také vybaveno bodovým osv tlením, se
kterým m žete manipulovat (Obrázek 7.6). Pokud sedíte v první ad a nemáte tak žádné ze
sedadel p ed sebou, máte možnost sledovat film na velkém promítacím monitoru v p ední
ásti. Dále je sedadlo p ed vámi vybaveno zásuvkou o nap tí 220V a konektorem pro
p ipojení k internetu. Ten je zde jen pro p ípad, že by n který notebook nem l wifi. V tšina
notebooku toto p ipojení podporuje, takže se uživatelé mohou p ipojit do wifi sít v celém
prostoru vagónu v etn p ístupu do internetu.

7.4. Ergonomie
Na ergonomii jsem se zam il na n kolika místech. Prvním a nejd ležit jším místem
jsou sedadla. Polohovatelnost (Obrázek 7.8) zaru uje pohodlí a už chcete sed t nebo si,
v rámci možností, lehnout. Dalším ergonomickým prckem je vypouklé sklo, které umož uje
tomu, kdo sedí u okna pohodln si op ít ruku o „parapet“ a dává tak i více prostoru než
klasické rovné sklo. Viz obrázek 7.9.

Obrázek 7.9 – ergonomie sedadla u okna
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Také horní úložný prostor je ergonomicky upraven tak, aby byla práce s v tšími
zavazadly pohodlná a jednoduchá jak ukazuje obrázek 7.10

Obrázek 7.10 – horní úložný prostor „police“
Jednoduchý ergonomický prvek jsme také zapracoval, pro v tší prostor pro nohy, do
sedadla p ed vámi. Obrázek 7.11.

Obrázek 7.11 – ergonomicky upravený zv tšený prostor pro nohy
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7.5. Úložné prostory
Klasický úložný prostor, který známe z b žných vlak , naho e nad sedadly (m žete
vid t na obrázku 7.10), jsem doplnil o úložný prostor také pod sedadlem (Obrázek 7.12).

Obrázek 7.12 – úložný prostor pod sedadlem
Nahoru, na prosklenou polici si m žete uložit objemn jší zavazadla a díky prosklené
polici na n po ád uvidíte. Do svého sedadla si pak m žete uložit batoh nebo jiné menší
zavazadlo. Je to velice praktické, pokud t eba máte v zavazadle sva inu na delší cestu.
Nemusíte vstávat a natahovat se nahoru do svého zavazadla. Jednoduše si vytáhnete batoh a
m žete si z n j vzít, co budete chtít. Nerušíte tak ani svého spolusedícího, který by musel
uhýbat abyste se dostali nahoru ke svému zavazadlu.

7.6. Materiály
Sedadlo je z tvrzeného plastu, což zaru uje dlouhou životnost a jednoduché išt ní.
Samoz ejmostí je polstrování na op radlech a podp rkách rukou.
Jak jsem již zmínil, horní úložná police je ze skla, což také zaru uje jednoduché
išt ní.
Na podlaze pod sedadly je klasické linoleum, které je vhodné pro jednoduché
ošet ování a išt ní. Pás uli ky je pokryt kobercem s velmi jemnými a krátkými chlupy pro
lepší pohyb a bezpe í. M že se stát, že se na podlahu n co vylije a lov k, který prochází by
na tom mohl p i jízd uklouznout. Kdežto na tomto koberci se to stát nem že.
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7.8. Možné barevné kombinace
Na obrázcích 7.13 – 7.18 m žete vid t n kolik možných kombinací barev sedadel.

Obrázky 7.13 – 7.18 – možné barevné kombinace sedadel
Na obrázcích 7.?? – 7.?? je n kolik barevných variant celého koridoru vagónu.

Obrázky 7.19 – 7.24 – možné barevné variace koridoru vagónu
8. Celková animace ..............................................................................................
9. Záv r ................................................................................................................
10. Použité materiály ............................................................................................
11. Pod kování.....................................................................................................
12. P ílohy ............................................................................................................
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