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1. Úvod 

 

Toto je súbor nápadov na zlepšenie dizajnu (železničnej) stanice, ktorý je kompiláciou ponaučení 
a poznatkov získaných z aktivít a výskumu Holandských štátnych železníc (NS) určený na 
distribúciu medzi operátormi verejnej dopravy v Európe. Holandské železnice chcú prospech zo 
svojho výskumu a experimentov zdieľať s inými železničnými sieťami. 

Spokojnosť zákazníka je veľmi dôležitá pre organizácie poskytujúce služby, nakoľko je určujúca 
pri vernosti zákazníka a tým aj pre zdravú finančnú situáciu. Spokojnosť zákazníka vo veľkej 
miere závisí od hodnotenia produktu a služby. V rezorte železníc sa úsilie spoločnosti často 
sústreďuje na zvyšovanie rýchlosti alebo spoľahlivosti železničného spojenia. Menej pozornosti 
sa venovalo čakaniu pasažierov na stanici a tomu, ako vnímajú toto čakanie, t.j. subjektívnemu 
času čakania a cestovania. Na základe rozsiahleho výskumu hodnotenia každodenného cestovania 
železničných pasažierov sme prišli k uzáveru, že pasažier ako hlavný zákazník staničného 
priestoru najviac profituje z priestoru, ktorý umožňuje rýchle presadanie, ponúka množstvo 
rôzneho vybavenia a poskytuje príjemné prostredie. Tieto priania sa dajú pretransformovať do 
troch stratégií prestavby: zrýchlenie, koncentrácia a zlepšenie. Tieto stratégie sa dajú naopak 
transformovať do praktických krokov prostredníctvom jednoznačného rozlíšenia medzi rýchlym 
a pomalým podpriestorom staničného priestoru. Rýchly priestor obsahuje priestor transferu 
a služby týkajúce sa transferu. Pomalý priestor ponúka obchodné činnosti, ktoré sa priamo 
netýkajú transferu a funkcie dlhodobého pobytu v meste, ako sú ubytovanie, úrady a oddychové 
aktivity. 

Aby sa zistilo, koľko času pasažieri trávia na stanici a ako trávia tento čas a čakanie, bola 
zrealizovaná štúdia v teréne, ktorej pozorovania správania sa pasažierov boli skombinované 
so štruktúrovanými (seba-reportujúcimi) dotazníkmi. Výsledky ukazujú, že pasažieri trávia na 
stanici v priemere 7 minút, z čoho väčšinu na nástupišti. Zdá sa, že pasažieri vo všeobecnosti 
preceňujú dĺžku čakania na stanici. Čím je čakanie kratšie, tým väčšie je nadhodnotenie času 
čakania. Pasažieri nadhodnocujú čas čakania najmä vtedy, keď nemajú čo robiť a keď vlaky 
meškajú. 

Ukázalo sa tiež, že pasažieri kladú dôraz na príjemný priestor na čakanie. Odporúča sa, aby sa čas 
čakania obmedzil na minimum a aby sa prostredie služieb organizovalo a navrhlo takým 
spôsobom, aby sa čo možno najviac predchádzalo znervózneniu a stresu. Toto sa dá dosiahnuť 
určitým uplatnením prvkov atmosféry. Príjemné okolie prispieva k zabúdaniu pasažierov na čas, 
čím sa stávajú pozitívnejší v ich hodnotení čakania. Zlepšenie prostredia na čakanie na nástupišti 
sa dá dosiahnuť podnecovaním zmyslov takým spôsobom, že pasažieri vnímajú maximálnu 
úroveň komfortu. 

V závislosti na okolnostiach môže čakanie na spoj vyvolať široké spektrum negatívnych reakcií, 
ako sú nuda, nervozita, úzkosť a stres. Tieto negatívne emócie ovplyvňujú spokojnosť zákazníka 
a jeho hodnotenie kvality služieb. Čím dlhšie niekto vníma, že musel čakať, tým nespokojnejší je 
so službami. 

Holandské železnice si preto myslia, že okrem minimalizácie objektívneho času čakania je 
dôležité investovať do železničných staníc aj kvalitatívny impulz, aby sa pozitívne ovplyvnil aj 
vnímaný (subjektívny) čas čakania. Účelové uplatnenie určitých prvkov prostredia (ako sú farby 
a osvetlenie, alebo reklama a informovanosť) môže fungovať ako rozptýlenie a ako také 
ovplyvniť emócie a subjektívne vnímanie času. Holandské železnice dúfajú v zvýšenie 
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spokojnosti svojich existujúcich zákazníkov a v pritiahnutie nových zákazníkov. Keďže vlak je 
trvalo udržateľný spôsob dopravy, rozvoj jeho zákazníckej základne nie je len v záujme 
železničných organizácií, ale aj lokálnych a štátnych vlád krajiny. 

Tento „podnetný“ súbor nápadov začína analýzou prianí zákazníka na základe pyramídy 
zákazníckych prianí. Okrem toho je tu vysvetlená hodnota vnímania, a to tri hlavné dimenzie 
vnímania: príjemnosť, zisk (užitočnosť) a význam (zapamätateľnosť) sú tu spracované a rozdiely 
medzi rýchlym a pomalým priestorom sú tu identifikované. 

V druhej časti je diskutovaná voľba medzi „strednou cestou“ a segmentovaným prístupom a sú 
definované odporúčania pokiaľ ide o prvky atmosféry na železničných staniciach. Sú tam 
vysvetlené výsledky dvoch virtuálnych experimentov s farbou a svetlom a táto časť sa dotkne aj 
iných prvkov ako sú hudba, umenie, vôňa a rastliny. 

Aby sa zmenil spôsob rozdelenia dopravy v prospech viac udržateľného cestovného správania sa, 
je potrebné získať viac ľudí pre verejnú dopravu. Súčasní a potencionálni cestujúci musia vnímať 
ich cestovanie ako čo najpríjemnejšie. Tento súbor nápadov identifikuje nástroje, ktoré k tomu 
prispievajú. 

 

 

2. Pyramída prianí zákazníka 

 

Výskum ukázal, že cestujúci sa rozhodujú pre auto alebo verejnú dopravu nielen na základe ceny, 
ale hlavne na základe rozdielov v bezpečnosti, spoľahlivosti, cestovnom čase, komforte, 
výhodnosti a skúsenosti. Tieto aspekty kvality sa dajú zostaviť do schématickej pyramídy (pozri 
nižšie). Všetky aspekty sú pre spokojného zákazníka dôležité, ale nie všetky sú rovnako dôležité. 
Pyramída ukazuje, že kvalitatívne aspekty na najnižších úrovniach sú cestujúcimi považované za 
najdôležitejšie. Na základe predchádzajúceho výskumu je možné pripojiť k pyramíde prianí 
zákazníka kvantitatívne hodnoty. Prekvapujúcim výsledkom je to, že všetky kvalitatívne 
ukazovatele sú dôležité bez skutočného vrcholu. Ukazovatele (sociálne) ako bezpečnosť a 
spoľahlivosť (čistota a presnosť) podmieňujú polovicu hodnôt (50%). Ukazovatele spokojnosti 
predstavujú viac ako 20%, pokiaľ ide o spokojnosť cestujúcich s cestovaním vlakom (skúsenosť 
9%, komfort 12%). Ukazovatele nespokojnosti pokiaľ ide o „jednoduchosť“ a „rýchlosť“ 
predstavujú v oboch prípadoch okolo 15%. 
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Pyramída prianí zákazníka: transfer (presadanie) / pohyb (cestovanie) 

Transfer: pohybujúci sa / dočasne prebývajúci 

ukazovatele spokojnosti: dočasne prebývajúci – určité 

ukazovatele nespokojnosti: pohybujúci sa – všeobecné 

skúsenosť, komfort, jednoduchosť, rýchlosť, bezpečnosť a spoľahlivosť 

Zdroj: Van Hagen, august 2003 

Význam, aký cestujúci dáva týmto prianiam zákazníka, závisí od toho, ako často cestuje a aký má 
pre cestovanie cieľ alebo motív. Jednoznačné rozlíšenie sa dá urobiť medzi motívmi „musí“ a 
„chce“. Cestujúcich z prinútenia („musí“) možno nájsť najmä počas rannej špičky. Tento motív 
z prinútenia má charakter povinnosti a miesto, čas začiatku, doba cestovania a pravidelnosť sú 
často pevné. Cestujúcich z prinútenia kladú veľký význam na rýchlosť a spoľahlivosť ich známej 
trasy. Motív dobrovoľnosti („chce“) sa vyskytuje vo voľnom čase cestujúcich a miesto, čas 
začiatku a pravidelnosť sa pri týchto aktivitách menia. Dobrovoľní cestujúci pripisujú pomerne 
väčšiu hodnotu komfortu a skúsenosti. Pomerne neznáma cesta je často sama o sebe skúsenosťou 
a tlak času, ktorý je významnou vlastnosťou motívu z prinútenia, väčšinou absentuje. Tak 
cestujúci z prinútenia, ako aj dobrovoľní cestujúci, keď cestujú, oceňujú vymoženosti najmä vo 
forme jasných a aktuálnych informácií o cestovaní. 

Vyššie uvedené naznačuje, ktoré kvalitatívne ukazovatele sú dôležité a do akej úrovne pre ľudí, 
ktorí sú v pohybe, alebo ktorí presadajú. Ale ľudia počas svojej cesty tiež niekde zostávajú na 
(dlhší alebo kratší) čas, napr. vo vagóne alebo na stanici. Počas tohto obdobia dočasného pobytu 
prevládnu rôzne priania zákazníkov. Železničné stanice majú istým spôsobom rozporuplný 
charakter, keďže sú miestom, kde sa spája pohyb a dočasný pobyt. 
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Pyramída prianí zákazníka ilustruje relatívnu dôležitosť prianí cestujúcich (zákazníka) na základe 
cieľa pohybu (pohyb, alebo dočasný pobyt). Schému možno urobiť aj pre cestujúcich, ktorí 
dočasne pobývajú na železničnej stanici. Čím dlhšie cestujúci niekde zostáva, tým dôležitejšími 
sa stávajú komfort a skúsenosť. Cestujúci očakáva viac pohodlia od vlaku intercity ako od 
osobného vlaku, pretože za normálnych okolností strávi viac času vo vlaku intercity. Keď ľudia 
musia dočasne pobývať na železničnej stanici, alebo napr. vo vagóne, komfort a skúsenosť sú tak 
ústrednými problémami, že sa stávajú ukazovateľmi nespokojnosti. Ľudia očakávajú, že 
poskytovateľ služby bude venovať veľkú pozornosť týmto aspektom. Ukazovateľmi spokojnosti 
sú rýchlosť a pohodlie, resp. pohoda. Ak sa ukáže, že počas pobytu je využívanie služieb veľmi 
jednoduché alebo rýchle (napr. žiadne časy čakania v zábavnom parku), ľudia sú príjemne 
prekvapení. Ak ľudia musia čakať, nie sú hneď nespokojní (táto skúsenosť viac ako dostatočne 
kompenzuje ich čakanie). Takže v krátkosti, poradie dôležitosti prianí zákazníka, keď niekde 
dočasne prebýva, je predchádzajúca pyramída obrátená dolu hlavou. 

 

 

3. Hodnotenie cesty 

 

3.1 Hodnota času 

 

Hodnotenie staničného priestoru železničným pasažierom je kombináciou kvality dopravných 
príležitostí a úrovne vybavenia, ktoré je k dispozícii pri prechode stanicou. Hodnotenie závisí od 
pridanej hodnoty k skúsenostiam cestujúceho a dá sa jednoznačne a jednoducho vyjadriť mierou 
stráveného času. 

Okrem skutočne spotrebovaného času sa každej činnosti môže prideliť „hodnota času“. Nie každá 
skúsenosť je príjemná a zdá sa, že nepríjemné skúsenosti trvajú dlhšie ako príjemné. Tým sa zdá, 
že čas strávený v zubárskom kresle plynie pomalšie ako čas strávený družnou konverzáciou s 
priateľmi. Jedným z predpokladov teórie prosperity je, že jednotlivec môže v pevne určenom 
časovom období dosiahnuť maximálny výnos. Od tohto optimálneho stavu udalostí je ochotný sa 
odkloniť, len keď má istú určitú formu kompenzácie, napr. vo forme zvýšených príjmov. Na 
druhej strane sa dá predpokladať, že je ochotný priniesť aj nejakú obeť, aby optimalizoval 
využitie svojho času. Základom výpočtu hodnoty času v teórii prosperity je predpoklad, že 
medzný prínos času stráveného cestovaním (dopravovaním) je za normálnych okolností 
negatívny: cestovný čas navyše znamená, že jednotlivec má menej času na veci, ktoré by robil 
radšej, napr. zostal dlhšie v posteli pred rannou špičkou, alebo prišiel domov skôr. Čím vyššiu 
hodnotu – v zmysle radosti – ľudia pridelia týmto ďalším cieľom, tým viac sú pripravení zaplatiť 
za kratšie cestovné časy13. 

Transformácia času čakania na stanici na užitočne, zábavne alebo príjemne strávený čas zvyšuje 
hodnotu cestovania vlakom. Poskytovaním aktivít, ktoré ľudia na staniciach ocenia, môžu počas 
cestovania pasažieri získať čas. Výskum14 ukázal, že ľudia môžu na stanici „ušetriť“ okolo 13 
minút činnosťami, ktoré by inak v ten istý deň robili niekde inde, ako napr. nakupovanie alebo 
jedenie. To znamená, že skutočný čas cestovania sa zjavne zníži a cesta vlakom môže lepšie 
konkurovať autu. 
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Výskum13 ukazuje, ako sa ľudská hodnota času mení v rámci rôznych etáp cesty. Dá sa napr. 
rozlišovať medzi časom „vo vlaku“, časom v režime príchodu k a odchodu od vlaku (bicyklom, 
autobusom, električkou, metrom) a časom presadania. Čas strávený vo vlaku je hodnotený 
dvakrát tak vysoko ako čas strávený príchodom k a odchodom od vlaku a trikrát tak vysoko ako 
čas presadania. 

Nižšie uvedený obrázok ilustruje hodnotu pridelenú rôznym etapám cesty pasažiermi medzi ich 
miestom odchodu a cieľom cesty, ako sú príchod k vlaku a odchod od vlaku, presadanie a cesta 
vlakom. Vertikálna os stvárňuje hodnotu pridelenú času každej etapy cesty. Výsledkom 
spotrebovaného času a hodnoty času je hodnota pridelená spotrebovanému času. Táto hodnota sa 
dá vyjadriť termínmi užitočnosť a zábavnosť. 

Hodnotenie času každodenného cestovania 

Hodnota času: vysoká, nízka 

Spotrebovaný čas 

Miesto odchodu 

Príchod k vlaku 

Presadanie (nastupovanie) (zvýšené o čas čakania) 

Cestovanie vlakom 

Presadanie (vystupovanie) 

Odchod od vlaku 

Cieľ cesty 

Obrázok: Hodnotenie času dopravy a iných aspektov každodenného cestovania. 
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3.2 Hodnota skúsenosti 

 

Ak je stratégiou urobiť cestovanie pre zákazníka (cestujúceho) príjemnejším, viac sa musia 
akcentovať „jemnejšie ukazovatele“ kvality: čiže menej bezpečnosti, spoľahlivosti, alebo 
rýchlosti, ale radšej komfort a pohodlie, ktoré zvyšujú vnímanie a skúsenosť. Aká je kvalita 
skúsenosti a ako ju možno zvýšiť? 

Dva megatrendy – hospodárska prosperita a individualizácia – vedú k „skúsenostnej ekonomike“. 
V západných krajinách je veľký trh pre zákaznícky tovar a služby. Väčšina materiálnych potrieb 
je splnená a rastie potreba nemateriálnych vnemov (skúseností). Emócie, náklonnosť a hodnoty 
sa stávajú stále viac dôležitými a spoločnosť sa transformuje na miesto, kde skúsenosti sú 
podstatné a každá udalosť je potencionálne osobitnou príležitosťou. Hodnota takto navyše 
získaná, ktorá je ocenením osobitnej skúsenosti, často kompenzuje niekedy (veľmi) vysoké 
finančné náklady na takúto skúsenosť. 

Schémy v "skúsenostnej ekonomike“ sú takéto: 

- cieľom je zahrnúť ľudí ako súčasť „scenára“, čo je vnímané ako nezabudnuteľná a jedinečná 
skúsenosť; 

- predvídanie individuálnych prianí zákazníkov; 

- zákazník ako aj zamestnávateľ, resp. podnikateľ improvizujú v rámci veľkej sústavy daného 
scenára; 

- skúsenosť sa udeje pri vhodnom nastavení alebo vo vhodných dekoráciách; 

- scenár je podmienený osobným riadením a garantovanou slobodou; 

- iný balast: za scénou! 

Skúsenosti na železničných staniciach 

Cestujúci oceňujú vysoko kvalitné prostredie stanice. Vnímanie zákazníka sa pohybuje od 
vysoko negatívnych po vysoko pozitívne dojmy. Kľúčovou záležitosťou pri návrhu železničnej 
stanice je najprv eliminovať negatívne prvky and potom stimulovať pozitívne prvky. Existuje 
spojitosť s pyramídou prianí zákazníka pri pohybe: je potrebné starať sa o ukazovatele 
nespokojnosti, kým ukazovatele spokojnosti sú stimulujúce. Ak sú cestujúci konfrontovaní 
s negatívnou skúsenosťou, nie sú v tom momente otvorení pre pozitívne dojmy. Čiže ak sa ľudia 
necítia na železničnej stanici bezpečne, nie sú napr. otvorení vnímaniu architektonickej krásy 
budovy. 

Ako už bolo povedané, plnenie individuálnych prianí sa stalo oveľa dôležitejším v našej 
„skúsenostnej ekonomike“. Znamená to, že ak ľudia cestujú verejnou dopravou, toto cestovanie 
môže pre nich získať vyššiu hodnotu, keď sa na ich ceste splnia ich individuálne potreby. Pre 
dopravného operátora to znamená zabezpečiť, aby cestujúci mohli stráviť svoj čas čo možno 
najužitočnejšie, najpríjemnejšie, resp. čo najosobitnejšie. 

Hodnotenie času stráveného na železničnej stanici možno rozdeliť do troch skupín: užitočnosť 
(„zisk“), príjemnosť a význam (zapamätateľnosť). 

– Užitočnosť („zisk“): 
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čas strávený na stanici je považovaný za pozitívny, ak cestujúci môže vyplniť nejaké potreby. 
Tieto potreby nemusia mať nič spoločné so samotnou cestou, ale dávajú cestujúcemu pocit, že 
čas na stanici strávil užitočne. Je to čas, ktorý by cestujúci musel inak stráviť v ten istý deň v 
inom okamihu. Stratený čas sa mení na produktívny. 

– Príjemnosť: 

čas strávený na stanici je považovaný za pozitívny, ak cestujúci je pobavený. Sú tam príležitosti 
na oddych alebo rozptýlenie: cestujúci je odvedený od stresovej situácie, v ktorej sa nachádza. 
Môže to byť príjemné prekvapenie len na krátku dobu, alebo to môže získať charakter dočasného 
pobytu. Stratený čas sa mení na príjemne strávený čas. 

– Význam (zapamätateľnosť) 

čas strávený na stanici je považovaný za pozitívny, ak skúsenosť prispieva k transformácii 
osobnosti cestujúceho. Umenie zo života, život v čase, umenie cestovania, skúsenostná 
spoločnosť. Železničná stanica ako javisko alebo výprava hodnotných spomienok. Čas strávený 
na stanici sa mení na kvalitne strávený čas. 

Niektoré príklady z každej hodnoty na a okolo železničnej stanice: 

Užitočnosť („zisk“): kombinácia cieľa, efektívnosti, prospechu, účelu:  
 kancelárie a hotel 
 staničný sekretariát 
 konferenčné centrum 
 obchodný salónik 
 internetová kaviareň 
 priestor pre fitnes 
 prevádzka rýchleho občerstvenia 
 malé potraviny 
 kiosk 
 pult občerstvenia 
 informačný systém 
 pošta 

Príjemnosť: zábava, únik, impulz, nákup: 
 rohový hotel 
 múzeum  
 kasíno 
 komiks Penny Arcade  
 knižnica 
 reštaurácia 
 prevádzka rýchleho občerstvenia 
 veľká kaviareň  
 zmrzlinový salón 
 obchod s kravatami a ponožkami  
 bar so šampanským 
 kníhkupectvo 
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Význam (zapamätateľnosť): jedinečná skúsenosť, hrdosť, hľadanie východiska: 
 tématický hotel 
 knižnica cestovania 
 tématická reštaurácia 
 divadlo  
 výstava 
 zábava 
 architektúra 
 bar so šampanským  
 zábavné boxy 
 informačný systém   
 umenie 

 

3.3 Stratégie prestavby 

 

Po tejto analýze prianí hlavného zákazníka staničného priestoru – železničného pasažiera sme 
dospeli k bodu kladenia si otázok, ako tieto priania možno zakomponovať do procesu prestavby. 
Inými slovami hľadáme stratégie prestavby založené na prianiach zákazníka. Hodnotenie 
každodenného cestovania vytvára dobrý počiatočný bod pre rozvoj takýchto stratégií. 

Existujú tri spôsoby, ako zlepšiť výsledok spotrebovaného času a hodnotu času počas 
každodenného cestovania, a to zrýchlenie, koncentrácia a zlepšenie. 

 

4.1 Zrýchlenie 

 

Prvým spôsobom, ako zvýšiť hodnotu dopravného reťazca je skrátenie cestovných časov. To je 
možné dosiahnuť zvýšením priemernej rýchlosti vlakov a znížením časov čakania. Je to 
zobrazené na obrázku 3. Zrýchlenie je najtradičnejší spôsob zlepšenia hodnoty cestovného 
reťazca a na zrýchlenie dopravného systému sa často vynakladajú veľké investície. 
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Hodnota času: vysoká, nízka 

Spotrebovaný čas 

Miesto odchodu 

Príchod k vlaku 

Presadanie (nastupovanie) 

Cestovanie vlakom 

Presadanie (vystupovanie) 

Odchod od vlaku 

Cieľ cesty 

Obrázok: Zrýchlenie: zvýšenie hodnoty cestovania znížením cestovného času a časov čakania. 

 

4.2 Koncentrácia 

 

Po druhé, mestské zariadenia ako ubytovanie, pracovné miesta a centrá oddychu a voľného času 
je možné umiestňovať bližšie ku stanici alebo vo zvýšenej hustote. Obrázok 4 ukazuje, že na 
oboch stranách príchodu aj odchodu sa dá eliminovať potreba režimov príchodu k vlaku 
a odchodu od vlaku a s tým množstvo nepríjemností. Navyše okrem zníženia cestovného času sa 
znižuje aj nízko hodnotený čas transferov. Transfery sa redukujú len na záležitosť nástupu do 
vlaku a výstupu z vlaku. Zvýšená hodnota sa v pyramíde dosahuje sústredením sa na rýchlosť 
a pohodlie. 

 

Hodnota času: vysoká, nízka 

Spotrebovaný čas 

Miesto odchodu 

Nastupovanie 
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Cestovanie vlakom 

Vystupovanie 

Cieľ cesty 

Obrázok: Koncentrácia: zvýšenie hodnoty cestovania rozvojom miest odchodu a cieľov cesty 
v okolí staníc. 

 

4.3 Zlepšenie 

 

Tretím spôsobom, ako zvýšiť hodnotu cestovania železničných pasažierov, je zlepšenie hodnoty 
času najhoršie hodnotených prvkov. Obrázok 5 ukazuje, že zmenou čakania a transferov na 
príjemné a prospešné skúsenosti sa vnútorná hodnota dopravného reťazca zvyšuje. Dosahuje sa to 
ponukou príležitostí, a to tak vo vlaku, ako aj na stanici, zúčastniť sa činností, ktoré sa vysoko 
hodnotia. Týmto spôsobom prichádzame k potrebe poskytnúť komfort a príjemnú skúsenosť, ako 
je to zobrazené v pyramíde prianí zákazníka. 

 

Hodnota času: vysoká, nízka 

Spotrebovaný čas 

Miesto odchodu 

Príchod k vlaku 

Presadanie (nastupovanie) 

Cestovanie vlakom 

Presadanie (vystupovanie) 

Odchod od vlaku 

Cieľ cesty 

Obrázok: Zlepšenie: zvýšenie hodnoty cestovania zmenou cestovania a transferov na 
príjemnejšiu skúsenosť. 
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Zdá sa, že hodnotenie každodenného cestovania sa dá zvýšiť zrýchlením, koncentráciou a 
zlepšením. Ak sa tieto stratégie uplatnia na staničné priestory, možno to porovnať s troma 
kritériami používanými Bernickom a Ceverom na odlišovanie úspešných tranzitných obcí od 
menej úspešných v Spojených štátoch: hustota, diverzita a dizajn. Títo páni dospeli k záveru, že 
kombinácia vyššej ako priemernej hustoty osídlenia, prítomnosť vybavenia a dizajn verejného 
priestoru vhodný pre peších vedie k vyššiemu využívaniu vlakov a mení staničný priestor na 
priestor príjemný a centrum danej obce. 

 

 

4. Rýchly priestor a pomalý priestor 

 

Ako uplatniť skúsenosť pri návrhu stanice? Na stanici sa miešajú spolu presadanie a pohyb 
(cestovanie) s dočasným prebývaním a cestujúci často prepínajú medzi rýchlosťou 
a pohodlnosťou, resp. komfortom a skúsenosťou. Ak cestujúci hľadá spojenie v rámci verejnej 
dopravy, je v "stresovom móde“ a sotva môže myslieť na niečo iné ako samotné spojenie. Až 
keď sa dozvie, kedy a odkiaľ nasledujúci spoj odchádza, prepne do „módu uvoľnenia“. Keď sa 
ukáže, že mu zostal nejaký čas, cestujúci si všimne služby, ktoré sú k dispozícii a otvorí sa 
novým dojmom. Komfort a skúsenosť sa stanú dôležitejšími. 

Jadro železničnej stanice pozostáva z činností súvisiacich s transferom a dôraz je kladený na 
rýchlosť a pohodlnosť. Okolo tohto jadra sa stávajú dôležitejšími činnosti súvisiace s dočasným 
prebývaným a dôraz je viac na komfort a skúsenosť. Obe oblasti by mali byť navrhnuté rôzne. 
Výzvou je zlepšenie toho, ako ľudia hodnotia čas strávený na železničnej stanici. Výskum ukázal, 
že ľudia sa cítia dobre pri určitej úrovni stimulácie svojho okolia. Treba sa vyhnúť príliš veľkému 
i príliš malému množstvu vnemov: príliš malé množstvo je nudné alebo odstrašujúce, príliš veľké 
množstvo môže viesť k znervózneniu alebo stresu. 

Tieto rôzne hodnoty, ktoré chce železničná stanica vytvoriť, sa musia spojiť s módom, v ktorom 
sa cestujúci nachádzajú počas rôznych fáz cestovania. Staničný priestor možno rozdeliť do dvoch 
častí, z ktorých každá je vhodnejšia na iné vnemy: 

- rýchly priestor: pohyb > transfer 

Je potrebné, aby v rýchlom priestore boli krátke 
pochôdzne vzdialenosti, transparentný otvorený 
priestor s jednoznačným (prirodzeným) 
navádzaním a minimum nepotrebných podnetov. 
Informácie a ukazovatele sú rozoznateľné 
a predvídateľné a priestor má dobrú rovnováhu 
medzi šírkou a výškou. Rýchly priestor je 
ideálnym miestom na rýchle komerčné služby, 
avšak vizuálna prezentácia a špeciálny dizajn 
vyžadujú osobitnú pozornosť. 

- pomalý priestor: dočasný pobyt, oddych > nákupy / stretnutia / aktivity 

Pomalý priestor je navrhovaný tak, aby cestujúcim poskytol príjemný, nezabudnuteľný 
a užitočný čas. Tu je potrebné ponúknuť inú paletu služieb, stimulácia zmyslov môže byť vysoká 
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a priestor môže byť útulný a živý. Tam, kde je to potrebné, prítomnosť dynamických cestovných 
informácií zvýši zmysel pre kontrolu času a tým aj čas dočasného prebývania v pomalom 
priestore. 

Prepojenia medzi rýchlym a pomalým priestorom: 

- rýchly priestor je lákadlom alebo rozptýlením pre pomalé funkcie: atraktívnym predstavením, 

- niektoré priestory môžu mať „pomalý“ ako aj „rýchly“ charakter (nástupište, miesto 
stretnutí), 

- pomalé funkcie v blízkosti rýchleho priestoru môžu zvýšiť pocit sociálnej bezpečnosti. 

Toto všetko znamená, že pomalý a rýchly priestor musia byť navrhované vo vzájomnej spojitosti 
a cestujúcemu musí byť daná jednoznačná možnosť zvoliť si medzi týmito dvoma. 

Pozri grafický prehľad na nižšie uvedenom obrázku. 

Usporiadanie stanice v štyroch vrstvách: 

1. 2. 3. 4. - nečitateľné 

reťazec – vlak 

rýchly – pomalý 

 

Závery 

- Okrem tradičného skracovania časov transferu sa dá vnútorná hodnota cestovania zvýšiť 
cielenými investíciami do kvality (aby bolo cestovanie príjemnejšie). Takto sa železničná 
stanica môže stať základným spojením medzi pohybom a dočasným prebývaním. 

- Hodnota skúseností s železničnou stanicou sa dá previesť do troch ukazovateľov, ktoré sú 
podstatné pre cestujúcich: užitočnosť („zisk“), príjemnosť a význam (zapamätateľnosť). 
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- Železničná stanica je rozdelená do dvoch „skúsenostných priestorov“: rýchleho a pomalého. 
Rýchly priestor korešponduje s priestorom transferu. Skúsenosť je zacielená na 
predvídateľnosť a rozoznateľnosť, aby sa tu cestujúci mohli pohybovať efektívne, rýchlejšie a 
jednoduchšie. 

- Pomalý priestor korešponduje s priestorom dočasného pobytu a tu sa skúsenosť zacieľuje na 
strávenie užitočného a príjemného času. Zbytočný čas čakania sa dá pretransformovať na 
príjemný, užitočný alebo osobitý čas, alebo činnosti. 

- Kompletný vzorec na individuálnu železničnú stanicu vyžaduje silný smer a silnú víziu. 
Spracovanie tých troch skúsenostných ukazovateľov nie je samo o sebe riešením, vždy je to 
potrebné vidieť vo vzťahu k cestovaniu cestujúcich. Vzorec na užitočnú alebo výnosnú 
skúsenosť musí byť spoľahlivo rýchly a jednoduchý. Vzorec na príjemnú skúsenosť musí 
umožniť cestujúcemu uniknúť zo stresu, ale nikdy nesmie znižovať osobné riadenie. 
Skúsenosti, ktoré majú význam, alebo sú nezabudnuteľné, musia vždy garantovať úroveň 
bezpečnosti. 

 

 

5. „Stredná cesta“ alebo segmentovaný prístup? 

 

Holandské železnice a železničné stanice všeobecne sú konfrontované širokým spektrom 
cestujúcich (mladí, starí, dobrovoľní cestujúci a cestujúci z prinútenia, atď.), čo reprezentuje 
primeraný priemer holandskej spoločnosti. Týmto sa jednoduché rozmiestnenie založené na 
návrhu okolia stáva zložitejším. Dizajn je čiastočne záležitosťou vkusu a nie je nepravdepodobné, 
že preferovanie a vnímanie štýlu a dizajnu sa medzi rôznymi skupinami cestujúcich výrazne 
odlišuje. Je otázne, či je vhodné preferovať dizajn stanice na báze „strednej cesty“, alebo na 
prístupe, ktorý je viac segmentovaný. 

Strednú cestu možno preferovať, keď sa berú do úvahy finančné aspekty 
(pri prestavbe staničných priestorov). Na druhej strane tento prístup, 
pokiaľ ide o vnímanie stanice, poskytuje často horšie ako optimálne 
riešenia. Navyše je tento prístup citlivý na pravidelné zmeny v trendoch a 
móde. Počiatočné výhody štandardizovaného dizajnu sú zatienené 
obrovskými nákladmi, ktoré je potrebné vynaložiť na celkovú adaptáciu 

železničnej stanice na základe trendu daného momentu. Segmentovaný prístup bude čo do 
nákladov efektívnejší a cielenejší. Keď sa berie do úvahy niekoľko priestorov na železničnej 
stanici, kde sa musia cítiť dobre zmiešané typy užívateľov, želané zlepšenie (modernizácia) 
okolia nemusí nutne znamenať zmenu celej stanice. Zmeny sa môžu skladať z detailov, ktoré boli 
navrhnuté pre určitú cieľovú skupinu. Umožňuje to aj zmeny, ktoré sa realizujú v rôznych fázach. 

Nech sa pre dizajn stanice vyberie ktorýkoľvek spôsob – stredná cesta alebo segmentovaný 
prístup – je dôležité poznať priority a očakávania cestujúcich pokiaľ ide o prostredie, kde sa 
služba uskutočňuje. Je dôležité vedieť, ktoré interiérové prvky železničnej stanice sú verejnosťou 
hodnotené vysoko a ktoré nie až tak vysoko. Pre organizácie, ako sú Holandské železnice, je 
dôležité spoznať vkus verejnosti a účinnosť opatrení. 
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Pri takomto nedostatku vedomostí môže poskytnúť čiastočné riešenie štúdia na báze literatúry. 
Mnohé zo štúdií, ktoré sa týkajú tohto predmetu, sú však ťažko zovšeobecniteľné, keďže boli 
urobené pre špecifickú lokalitu, ako je nemocnica alebo supermarket, ktoré nie sú jedna k jednej 
porovnateľné s priestorom železničnej stanice (staničná hala a nástupištia). 

Dôležitým záverom, ktorý možno načrtnúť, je to, že úspech spracovania je podmienený úrovňou 
spojitosti (súvislosti, alebo koherencie) medzi rôznymi prvkami v staničnom prostredí. Rôzne 
zásahy do dizajnu železničnej stanice sa môžu navzájom zosilňovať, alebo oslabovať, takže 
účinky rôznych opatrení opísaných nižšie sa musia brať vždy do úvahy vo vzájomnej spojitosti. 

 

 

6. Vplyv farby a svetla na skúsenosť a spokojnosť so stanicou Holandských železníc 

 

Farba a osvetlenie sú dôležitými aspektmi prostredia a môžu formovať účinky na náladu a 
správanie. Holandské štátne železnice skúmali účinky farby a osvetlenia v staničnom prostredí. 

V predchádzajúcich častiach tohto súboru 
nápadov bolo identifikované, že 
spokojnosť zákazníka je pre organizácie 
poskytujúce služby veľmi dôležitá a že vo 
veľkej miere závisí od hodnotenia 
produktu alebo služby. Také faktory, ako 
podnety prostredia alebo stretnutia 
s personálom, ovplyvňujú vnímanie kvality 
služby. Preto, aby poskytovatelia služieb 
generovali spokojných zákazníkov, mali by 
sa jednoznačnejšie zamerať na kvalitu 
vnímania služby. Z tohto pohľadu sa 
fyzické prostredie môže považovať za 
dôležitý nástroj na zlepšenie spokojnosti 

zákazníkov. Farba a osvetlenie sú dôležitými aspektmi prostredia so známymi účinkami na 
náladu a správanie. V dôsledku toho predostierame, že tieto dva aspekty majú významný vplyv 
na celkové hodnotenie služby. Toto osobitne platí pre Holandské železnice (NS), kde cestujúci 
vnímajú kvalitu služby v prostredí, v ktorom sa proces služby odohráva (t.j. na stanici 
a nástupištiach, kde cestujúci čakajú, pohybujú sa po nich a cestujú cez ne). 

Vplyv faktorov prostredia ako sú farba a osvetlenie bol široko skúmaný. Väčšina z týchto štúdií 
sa vykonávala v experimentálnych laboratórnych podmienkach, alebo prevádzkovými štúdiami 
vedenými v maloobchodnom prostredí alebo v reštauráciách. Výsledky týchto štúdií často 
odhaľujú pozitívne účinky krátkovlnných farieb, ako je modrá, na radosť, dominanciu a 
vyburcovanie. Modrá má pozitívny účinok aj na pocit bezpečnosti a vnímanie času čakania, kým 
dlhovlnné farby (t.j. červená) zvyšujú pocit napätia. Tento vyšší stupeň vyburcovania negatívne 
ovplyvňuje vnímanie riadenia, pocitov bezpečnosti, tlačenice a náladu. Výsledky štúdií osvetlenia 
odhaľujú rozptýlenejší pohľad na vec s pozitívnymi účinkami jasného svetla a negatívnymi 
účinkami tlmeného svetla, resp. v iných štúdiách s opačnými účinkami. Z literatúry vyplýva, že 
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ľudia potrebujú určitú základnú úroveň osvetlenia. Vyššie alebo nižšie úrovne, ako je táto 
základná úroveň, sú vnímané ako nepríjemné. 

Kresba: „Aký ste mali pocit z našej služby?“ Stlačte príslušné tlačidlo. 

Tri experimentálne štúdie 

Z literatúry vyplývajú určité návrhy, čo môžu farba a osvetlenie urobiť s cestujúcimi na 
železničnej stanici. Avšak vzhľadom na zjavné rozdiely medzi reštauráciou, resp. maloobchodom 
a železničnou stanicou je potrebné byť opatrný pri interpretácií týchto účinkov. Na to, aby bolo 
možné odmerať účinky farby a osvetlenia na náladu a spokojnosť zákazníkov – železničných 
pasažierov,  boli použité tri metódy. 

1. Najprv bolo použité virtuálne laboratórium na meranie niektorých účinkov farieb a osvetlenia 
vo vzťahu k vnímaniu tlačenice a času čakania. 

2. Potom bola vyvinutá virtuálna železničná stanica, ktorá bola odoslaná na on-line fungujúci 
panel Holandských železníc. Týmto on-line experimentom sme boli schopní zachytiť veľkú 
vzorku respondentov a široké spektrum veličín, ako napr. vnímanie riadenia, orientácie 
a bezpečnosti, pričom bolo merané aj vnímanie tlačenice a času čakania. 

3. Napokon boli tieto veličiny merané na skutočnej železničnej stanici (mesto Leiden, 
www.mijnproefstation.nl), kde sa manipulovalo s osvetlením a farbou. 

Výsledky týchto troch štúdií napomohli identifikovať, aké farby, osvetlenie a kombinácia týchto 
dvoch by sa mali použiť na železničnej stanici a s akým účinkom. V druhom slede boli tieto tri 
štúdie porovnané, aby sa zistili rozdiely vo výsledkoch medzi virtuálnym laboratóriom, 
virtuálnou on-line stanicou a skutočnou stanicou. Výsledky sa dajú použiť v ďalšom výskume, 
ktorý bude skúmať vplyv niektorých aspektov prostredia služieb na spokojnosť so službou. 

Obrázok 1: Vzájomná súčinnosť účinkov farby a svetla na radosť (A), postoj k nástupišťu (B), 
postoj k času čakania (C) a na orientáciu (D). 

Priemerný výsledok ... 

Intenzita svetla 

Typ farby: modrá, červená 

Výsledky a závery 

Tieto dva experimenty vo virtuálnej 
železničnej stanici holandského mesta 
Leiden ukazujú, že hoci sú farba a svetlo 
vnímané podvedome, kombinácia týchto 
dvoch má v skutočnosti významný účinok 
tak na množstvo emocionálnych aspektov, 
ako aj na vnímanie čakania. Pokiaľ ide 
o reakcie na farbu a svetlo, zistili sa 
významné rozdiely medzi mužmi a 
ženami, medzi tými, čo sa ponáhľajú (t.j. 
pasažiermi z donútenia) a tými, ktorí sa neponáhľajú (t.j. dobrovoľnými pasažiermi). 
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Napriek tomu, že pasažieri v rámci určitého 
poznania uprednostňovali modrú farbu 
v dobre osvetlenom priestore, ukázalo sa, že 
len jedna tretina respondentov bola schopná 
označiť, ktorá farba bola na nástupišti 
dominantná. Farba, o ktorej si cestujúci 
mysleli, že ju videli najčastejšie, bola vo 
všetkých situáciách sivá. Napriek tomu, že 
ľudia tiež udávali uprednostňovanie dobre 
osvetleného prostredia, výsledky ukazujú najmä účinky s tlmenými 
situáciami. Pasažieri sa zjavne držali dojmu, ktorý majú na nástupišti. 
Potvrdzuje to, že farby a intenzita svetla sú vnímané podvedome. Pre 

hodnotenie stanice to znamená, že emocionálne účinky sú takto dôležitejšie ako účinky poznania. 

Na základe analýzy výsledkov podľa scenárov sa zdá, že uprednostňovanie farieb nie je závislé 
od miesta, ale od toho, či ide o pasažiera z donútenia, alebo dobrovoľného pasažiera (a tým o 
pasažiera, ktorý sa ponáhľa, alebo nie). Druhý experiment ukázal, že dobrovoľní pasažieri sú 
vnímavejší k stimulom prostredia ako pasažieri z donútenia. Tí konkrétne preferujú teplé farby 
v kombinácii s stlmeným osvetlením a čas čakania odhadujú ako kratší ako v prípade, keď sú 
farby chladnejšie a osvetlenie intenzívnejšie. Hodnotenie čakania pasažiermi a to, ako užitočne 
vnímajú čas čakania, podmieňuje tak ich postoj k nástupišťu ako aj ich názor naň. Zistenia tohto 
výskumu podporujú Teóriu psychologických obratov od Waltersa, Aptera a Svebaka (1982), 
ktorá konštatuje, že ľudia pod tlakom preferujú studené farby a v pokojnej situácii inklinujú 
k farbám teplým. Potreba farieb sa týmto javí závislá od dopytu po stimuloch, čím dobrovoľní 
pasažieri uprednostňujú teplé farby a pasažieri z donútenia studené. Z oboch experimentov je tiež 
zrejmé, že ženy reagujú na farbu a svetlo odlišne, ako muži. Toto je v zhode so zisteniami iných 
štúdií (Yildirim, Akalin-Baskaya a Hidayetoglu, 2007; Knez, 1995; Knez a Kers, 2000) 

Oba experimenty tiež poukazujú na silný vplyv vnímania času čakania v staničnom prostredí. 
Väčšina ľudí má tendenciu nadhodnocovať čas čakania na nástupišti, ako bolo zistené aj 
v predošlých výskumoch (Hornik, 1984; Moreau, 1992; Maltha, 2006; Van Hagen, 2007). Ako je 
čakanie vnímané z hľadiska dĺžky a do akej mieri ho pasažier považuje za užitočné záleží tak od 
jeho postoja k nástupišťu ako aj jeho dojmu z neho. Vo väčšine situácií sa zdá, že čas v prostredí 
osvetlenom tlmene plynie rýchlejšie, ako v prípade, keď je osvetlenie jasné. Potvrdzujú to aj 
výsledky Bakera a Camerona (1996). Na rozdiel od výsledkov nájdených v literatúre sa zdá, že 
čas v modrom prostredí plynie pomalšie ako čas v červenom prostredí. Vysvetlením môže byť, že 
pasažieri, ktorí sa cítia stresovaní nielenže túžia po studených farbách, ale venujú aj viac 
pozornosti času, čím sa im zdá, že čas plynie pomalšie (Zakay, 1989). Z druhého experimentu sa 
zdá, že vnímanie času čakania úzko korešponduje so základnými emóciami ako ich definuje 
Mehrabian a Russel (1974). Títo výskumníci tvrdia, že troma emóciami, a to „radosťou“, 
„vyburcovaním“ a „dominanciou“ sa môže adekvátne merať „veľká rôznorodosť emocionálnych 
stavov“ (Mehrabian a Russel, 1974). V prípade staničného 
prostredia pocity alebo emócie vyvolané časom čakania sa môžu 
pridať k týmto základným emóciám. 

Výsledky ukazujú, že manipuláciou vo virtuálnom prostredí 
maloobchodu možno úspešne demonštrovať účinky farby, svetla, 
tlačenice a tlaku času. Tieto zistenia ponúkajú počiatočný pohľad 
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na spôsob, akým farba a svetlo fungujú na stanici. Oba experimenty boli však vykonávané na 
virtuálnej stanici, čo môže ovplyvniť závery. Vyvstáva otázka, či takéto poznatky by boli zistené 
aj na reálnej stanici. Predišlo by sa takto nevýhodám virtuálneho prostredia, ako je navigovanie 
v priestore myšou a premietanie sa do určitého scenára. Ďalší výskum v situácii reálneho života, 
v ktorej sú farby a svetlo menené, môže teda overiť tieto poznatky.  

 

 

7. Odporúčania týkajúce sa iných prvkov atmosféry na železničných staniciach 

 

Uistite sa, že nehmotné prvky atmosféry (ako hudba alebo vôňa) sú vo všeobecnosti na 
optimálnej úrovni stimulácie. Je napr. lepšie zvoliť hudbu na strednej úrovni hlasitosti, ako hudbu 
hlasnú. To isté platí o farbách, vôňach a teplote. Je však ťažké odpovedať na otázku, čo sa 
považuje za „optimálne“. To je potrebné preskúmať podľa stanice, cieľovej skupiny, krajiny, 
alebo umiestnenia PT. Okrem toho je dôležité, aby rôzne prvky v staničnom interiéri tvorili jeden 
súvislý celok. 

 

7.1 Hudba 

- V každej situácii, keď sa používa hudba, by sa mali 
brať do úvahy súvislosť a vlastnosti cestujúcich. 
Hudbu je potrebné nastaviť na preferencie cieľových 
skupín, situácii a prostrediu. 

- Nalaďte hudbu na danú situáciu. Tlačenica vyžaduje 
príjemnú oddychovú hudbu, kým situácie čakania 
vyžadujú hudbu viac stimulujúcu. 

- Hudba s rýchlejším rytmom môže skrátiť vnímanie 
času čakania. Pre čakacie priestory alebo pre prípad 
meškaní by mal byť k dispozícii špeciálny balík rytmickej hudby. Zábava a stredná stimulácia 
sú stále ústredné. 

- Ak hudba hrá v kombinácii s vôňou, musia byť stimulačné úrovne oboch rovnako vysoké. Tu 
je rada: upokojujúce vône kombinovať s tichou hudbou a osviežujúce vône so stimulujúcou 
hudbou.  

 

7.2 Vôňa 

- Prítomnosť pekných vôní často znižuje vnímanie časov 
čakania. Odporúča sa na nástupištiach rozšíriť vôňu. 

- Vôňa musí byť pekná a neutrálna (zodpovedajúca prostrediu) 
a nie disharmonická s okolím (takže žiadna vôňa chleba). 

- Prispôsobte úroveň stimulácie vôňou situácii (tlačenici, čakaniu). V stresových situáciách je 
napr. najlepšie používať relaxačné vône. 



Inteligentná energia Európa  Moderné cestovanie 

  EIE/07/291/SI2.466803 

 

7.3 Priestorový a funkčný dizajn 

- Funkčný dizajn musí byť rovnako účelový, ako aj pohodlný. 

- Ak je sociálna interakcia žiadaná a príjemná, môže to skracovať vnímaný čas čakania. 
Dizajnové riešenia, ktoré uspokojujú interakciu (napr. usporiadanie lavičiek, ktoré podporuje 
(očný) kontakt) sú v tomto prípade žiadúce. 

- V závislosti od toho, aký odkaz chcú železniční prevádzkovatelia zanechať, používa sa buď 
moderný, alebo tradičný dizajn. Moderný dizajn so zaoblenými rohmi je často spájaný s 
flexibilitou, čistotou a komfortom. Tradičný dizajn je väčšinou spájaný so štruktúrou, silou a 
stabilitou. 

- Pamätajte si, že osobný dizajn vyžaruje hodnoty, ako sú zainteresovanosť a starostlivosť 
organizácie. Zabezpečte, aby vaše čakacie priestory a vybavenie nástupišť niesli osobnú 
rozoznateľnú črtu v ich dizajne. 

 

7.4 Vizuálne prvky a umenie 

- Umenie môže byť pozitívnym rozptýlením a môže vyžarovať pozitívne hodnoty, ako sú 
zainteresovanosť a spôsobilosť. Obrazy prírody sú vo všeobecnosti oceňované viac ako 
abstraktné, alebo surrealistické umenie. 

- Umenie a symboly sa môžu často interpretovať mnohorakým spôsobom. Pri výbere 
umeleckých diel berte do úvahy takúto možnú „dezinterpretáciu“ cestujúcimi. 

- Železničné stanice sú miestami, kadiaľ denno-denne prechádza a kde denno-denne prebýva 
mnoho ľudí. Je to zjavné miesto dočasných výstav. A keďže sa toto umenie periodicky 
obmieňa, udržuje to k umeniu pozitívny postoj. 

 

7.5 Zeleň 

- Rastliny možno použiť ako pozitívne rozptýlenie, čím sa skracuje 
vnímaný čas čakania. 

- Rastliny tiež znižujú úroveň stresu, čím sa zrejme znižuje frustrácia 
a hnev. 

- Zeleň umiestňujte, voľte a udržujte tak, aby sa nestratil prehľad a 
viditeľnosť železničnej stanice, resp. na železničnej stanici.  

 

 

7.6 Televízne obrazovky 

- Takisto, ako umenie a rastliny, aj televízne obrazovky majú úroveň „zábavy“ a môžu byť 
umiestňované ako pozitívne rozptýlenie od času a tlačenice. 
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- Je dôležité, aby sa zachovala určitá úroveň osobnej kontroly. 
Cestujúcim, ktorí nemajú radi televízny obraz, by malo byť 
umožnené vzdialiť sa od neho bez prerušenia. 

- Ďalšou dôležitou výhodou umiestňovania televíznych obrazoviek 
je možnosť ich využitia ako zdroja informácií. Televízne 
obrazovky môžu veľmi dobre slúžiť na poskytovanie aktuálnych 
informácií o cestovaní.  

 

 

8. Čakanie sa vstáva zábavou: vplyv reklamy a informovanosti na skúsenosť s čakaním 

 

Cestujúci sú na železničných staniciach pravidelne konfrontovaní s časmi čakania, čo nie je 
žiadna zábava, ale často je to nevyhnutné. V závislosti od okolností môže čakanie na spoj 
vyvolať široké spektrum negatívnych reakcií, ako sú nuda, nervozita, úzkosť a stres. Tieto 
negatívne emócie ovplyvňujú spokojnosť zákazníka a jeho hodnotenie kvality poskytovanej 
služby (Pruyn a Smidts, 1998). Čím dlhšie si niekto myslí, že musel čakať, tým je nespokojnejší 
so danou službou (Durrande-Moreau a Unsunier, 1999; Hui, Dube a Chebat, 1997). Holandské 
železnice, aby skrátili objektívne časy čakania a predchádzali čo možno najviac meškaniam, 
investovali značné prostriedky do nových vlakov a optimalizácie cestovného poriadku. Otázkou 
zostáva, čo môžu Holandské železnice okrem minimalizácie objektívnych časov čakania ešte viac 
urobiť, aby pozitívne ovplyvnili vnímaný (subjektívny) čas čakania. 

 

 

Odpoveď na túto otázku môže tkvieť v náležitej pozornosti úlohe prostredia služby pri 
spracovaní informácií počas čakania. Účelové rozmiestnenie určitých prvkov prostredia (ako sú 
reklama a informačné systémy) môže fungovať ako rozptýlenie a ako také môže ovplyvniť 
subjektívny odhad času. 

 

Aby sme zistili, ako môžu Holandské železnice na stanici účelovo rozmiestniť reklamy 
a informačné systémy tak, aby to pozitívne ovplyvnilo skúsenosť s čakaním, vykonali sme dva 
experimenty v prostredí virtuálnej stanice. Štúdia 1 skúmala, či a ako reklama v prostredí stanice 
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ovplyvňuje skúsenosť tak so stanicou, ako aj s čakaním. Štúdia 2 skúmala, či a ako 
informovanosť v staničnom prostredí ovplyvňuje skúsenosť tak so stanicou, ako aj s čakaním. 

Použitá metóda pozostávala z virtuálnej stanice, kde boli respondenti uvedení do scenára, 
v ktorom si predstavovali, že musia chytiť prvý vlak do Amsterdamu. Bola im určená trasa 
chôdze na príslušné nástupište. 

Štúdia 1: Či a ako reklama v prostredí stanice ovplyvňuje skúsenosť tak so stanicou, ako aj 
s čakaním. 

Metóda: Zmeny obrazovky 

 Dizajn: 4 x 2 x 2 medzi subjektmi 

 Zmeny obrazovky (žiadne reklamy versus zastavený obraz versus pomalé versus rýchle 
zmeny) 

 Tlačenica (tlačenica v špičke versus bez tlačenice v čase mimo špičky) 

 Typy cestujúcich (cestujúci z prinútenia versus dobrovoľní cestujúci) 

 Respondenti: členovia zákazníckeho výberu Holandských štátnych železníc 

 N = 489 

Výsledky štúdie 1: 

Pri krátkom objektívnom čase čakania: 

- cestujúci sa cítia príjemnejšie, 

- cestujúci hodnotia čas čakania lepšie, 

- cestujúci považujú čas čakania za užitočnejší a príjemnejší, 

- cestujúci majú pocit lepšieho zvládania, 

- cestujúci sú v lepšej nálade. 

Interakcia tempa efektu x tlačenica ukazuje, že: 

v porovnaní s preplneným nástupišťom majú cestujúci väčší zážitok z pomalých zmien reklám na 
obrazovke na nástupišti, ktoré nie je preplnené. 

S reklamou: 

- cestujúci zažívajú viac radosti, 

- cestujúci majú pocit lepšieho zvládania, 

- cestujúci považujú čas čakania za užitočnejší a príjemnejší, 

- u cestujúcich sa prejavuje ústretovejšie správanie (odozva, odporúčanie). 

Štúdia 2: Či a ako informovanosť v staničnom prostredí ovplyvňuje skúsenosť tak so stanicou, 
ako aj s čakaním. 

Metóda: 

 Dizajn: 4 x 2 x 2 medzi subjektmi 
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 Typ programu (žiadny program versus informatívny program versus správy versus 
železničný) 

 Tlačenica (tlačenica v špičke versus bez tlačenice v čase mimo špičky) 

 Typy cestujúcich (cestujúci z prinútenia versus dobrovoľní cestujúci) 

 Respondenti: členovia zákazníckeho výberu Holandských štátnych železníc 

 N=898 

 

Výsledky štúdie 2 – Interakcia typu cestujúceho x typ programu: 

Program a postoj: hodnotenie programov sa líši podľa typu cestujúcich (z prinútenia 
a dobrovoľných): dobrovoľní cestujúci chcú informácie, cestujúcich z prinútenia chcú správy. 

Výsledky štúdie 2 – Interakcia tlačenice x typ programu: 

Skúsenosť so zvládaním: na preplnenom nástupišti je pri správach v porovnaní so situáciou 
vypnutých obrazoviek skúsenosť s lepšou kontrolou. 

Závery a odporúčania 

Štruktúra výsledkov vychádzajúca z oboch štúdií je vcelku nepatrná a v niektorých prípadoch 
neočakávaná. Zdalo by sa, že hodnotenie nástenných reklám na nástupišti v štúdii 1 bolo 
negatívne, aj keď pozitívne účinky na správanie sa skutočne objavili, keďže bola presvedčivo 
demonštrovaná aj možnosť ovplyvniť vnímanie času tempom obrazu. Je pravdou, že subjekty 
informovali, že nemajú záujem o reklamu a ani nepovažujú nástupište za vhodné miesto pre 
reklamu, ale napriek tomu sa nechali touto reklamou ovplyvniť. Prítomnosť nástenných reklám 
na nástupišti spôsobilo navyše pozitívne emocionálne reakcie. Keď na nástupišti boli nástenné 
reklamy, subjekty udávali lepšie pobavenie počas čakania a považovali čas čakania za užitočnejší 
a príjemnejší. Tieto výsledky naznačujú, že človek môže vedome vyjadrovať negatívny názor na 
takéto formy reklamy (t.z. ak je jednoznačne dotazovaný), a napriek tomu emocionálne 
a nevedomky reagovať na ne pozitívne. 

S väčším entuziazmom reagovali cestujúci na informačný systém na obrazovkách nástupišťa 
(štúdia 2). Podľa ich názoru informovanosť ponúka pozitívnejší príspevok k vzhľadu stanice 
a skutočne vedie k pozitívnejším reakciám a vyšším známkam. Zdalo by sa však, že tieto 
pozitívne vplyvy na správanie (odhady času) je možné očakávať na nástupišti hlavne počas 
špičky a nie v čase, keď je nástupište tiché. Toto naznačuje, že „Pozornostný model“ vnímania 
času sa uplatňuje hlavne, keď v tom prostredí už existuje nejaké rušenie. Za takýchto podmienok 
informačný systém zjavne odvracia pozornosť od interných hodín. 

Predpokladom návrhu virtuálnej stanice a úlohou zadanou subjektom bola „normálna“ situácia na 
stanici, kam cestujúci príde a v priebehu niekoľkých minút musí chytiť vlak. Štandardný protokol 
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nezahrňuje meškania, takže tu neboli žiadne výnimočne 
dlhé časy čakania. Toto môže byť dôvodom, prečo 
reakcie na časy čakania a skúsenosť s čakaním boli 
v oboch štúdiách celkom pozitívne. Bolo by 
samozrejme zaujímavé, či by reakcie subjektov boli 
stále rovnaké, ak by po svojom príchode na stanicu 
museli čakať dlhšie (v dôsledku meškaní a pod.). 

Napriek skutočnosti, že zmienka o znervóznení 
v dôsledku čakania je malá, čas čakania vnímaný cestujúcimi sa líši od skutočného času čakania. 
Na základe podrobného preskúmania subjektívneho faktora času sa zdá, že (najmä v štúdii 2) je 
čas čakania všeobecne nadhodnocovaný. Znamená to, že existuje značný rozdiel medzi reálnym 
časom a vnímaným časom. Okrem toho obe štúdie odhalili, že trvanie čakania (dlhého, či 
krátkeho) ovplyvňuje hodnotenie času čakania, emócie a duševné 
rozpoloženie. Cestujúci vysoko preferujú a cítia sa lepšie pri 
krátkom čase čakania.  

Z oboch štúdií je zrejmé, že pohľad na hodiny významne znižuje 
subjektívny faktor času. Možno povedať, že vnímaný čas čakania 
u subjektov, ktoré sa pozerajú na hodiny je bližšie k skutočnému 
času čakania, ako u tých, ktorí tak nerobia. Preto odporúčame 
zvýšiť dostupnosť objektívneho času napr. formou umiestnenia 
ďalších hodín na nástupišti, alebo zobrazovaním času na 
obrazovkách. 

Keďže tento výskum sa vykonával v prostredí virtuálnej simulovanej stanice, účinky by mali byť 
pred zavedením záverov týchto štúdií potvrdené skutočným prevádzkovým experimentom. Náš 
postup sa však zdá byť veľmi vhodnou metódou na odhadovanie drobných zmien (ako sú tempo 
zmien obrazovky, alebo obsahu programu) relatívne lacným spôsobom bez skutočnej potreby 
organizovať tieto podmienky v skutočnom živote. Okrem toho mala táto metóda výhodu, že 
u každého subjektu sa „cesta cez stanicu“ odohrala za rovnakých podmienok a že zistenia (preto) 
nemohli byť ovplyvnené „zásahmi do experimentu“ a náhodami, ktoré sa zákonite objavujú 
v skutočných prevádzkových experimentoch. 

Sumarizácia: výsledky odhaľujú, že prítomnosť nástenných reklám na nástupišti, alebo 
obrazoviek informačného systému neovplyvňuje vnímaný čas čakania či subjektívny faktor času, 
ale pozitívne prispieva k skúsenosti s čakaním. Zavedenie reklám a informačného systému robí 
čakanie príjemnejším. Cestujúci uviedli, že sú počas čakania spokojnejší, že vnímajú čas čakania 
ako užitočnejší a že by nemali problém vrátiť sa na nástupište s reklamami a informačným 
systémom. Keďže objektívny čas čakania sa nedá skrátiť a cestujúci trávia najdlhšiu časť svojho 
čakania (65%) na nástupišti, Holandské štátne železnice odporúčajú, aby priestor čakania bol čo 
najpríjemnejší a ponúkal cestujúcim rozptýlenie vo forme informovania. Keď tak budete robiť, 
zabezpečte: 

1. aby obsah programu bol dobrou zmesou reklamy, informácií a zábavy, 

2. zlepšite prístup k informácií o čase. V čase špičky: správy a zábava (W8-tv); v čase mimo 
špičky: programy zamerané na informácie, 

3. buďte si vedomí rozdielov medzi cestujúcimi z prinútenia a dobrovoľnými cestujúcimi: 
dobrovoľní cestujúci cestujú mimo špičky, cestujúci z prinútenia cestujú počas špičky. 
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