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TECHNICKO - PROVOZNÍ KOMISE      5. 9. 2019 
Zápis č. 35 

 

Přítomni: Hladký, Fluksa, Riedel, Benda, Holuša, Bodnaruk, Orszulik, Ochman, Bortlíček, 

Grecula, Hikl, Maloušová, Bernatík 

 

27. Připomínky z jednání TPK č. 27 konané dne 8.3.2018 

 

27.2. Požadavek na zmenšení velikosti okna „konec trasy“ na terminálu palubního počítače, 

okno je moc velké a zakrývá důležité údaje, například odjezd z následující zastávky. 

Připomínkuje: Smital                                     Úkol: Vaverka 

Objednáno u Ing. Hermana – čeká se na vyhotovení. Prioritou pro řidiče je vidět čas odjezdu. 

 

28. Připomínky z jednání TPK č. 28 konané dne 3.5.2018 

 

28.4. U přípojů se často na displeji palubního počítače nezobrazují správné informace, často 

žádné. (Převzato z DPK). 

 Připomínkuje: Tříska    Zodpovídá: Vaverka 

Je zadáno k řešení, probíhá reklamace. Doložit konkrétní případy. 

 

28.8. Červená upozorňující tabulka (např. na výšku vozidla) by mohla sama po 5 vteřinách 

zmizet. Nyní ji musí řidič odkliknout.  

 Připomínkuje: Smital    Zodpovídá: Vaverka 

V PP bude možno si nastavit, zda chce být řidič upozorněn, či ne. 

 

30. Připomínky z jednání TPK č. 30 konané dne 8.11.2018 

 

30.9. Dodat do vozů Stadler háčky na vyklápění plošiny. 

Připomínkuje: Kopec    Zodpovídá: Tomala 

Řešeno s dodavatelem, včetně poškozování plošiny v úchytech. Stadler dodá komplexní 

řešení. Do konce října se budou upravovat plošiny. 

 

33. Připomínky z jednání TPK č. 33 konané dne 9.5.2019 

 

33.2. Dodávat průběžně informace o průběhu prací na vozech Stadler. Úsek dopravní nabízí 

ke zveřejnění informací jak intranetové stránky, tak nástěnky středisek. 

 Připomínkuje: Hladký    Zodpovídá: Tomala 

 

 

33.3. Opakované poruchy klimatizace řidiče a salónu cestujících na vozech Stadler. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Tomala 

Po létě již poruchy nepokračují. 
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33.4. Dodat vnitřní zpětné zrcátko do vozu Stadler. 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Tomala 

Vyčká se do doby, než budou plně k dispozici kamery (tablety). Od konce září každý den 

doplněna 1 tram o tablety. 

 

33.5. Žádost, aby po vykolejení vozu bylo vydáno jasné stanovisko o tom, zda je konkrétní 

traťový úsek, či výhybka sjízdný a bezpečný pro provoz tramvajové dopravy. Při vykolejení 

vozu č. 1251 dne 30. 4. 2019 na výhybce č. 657 takové stanovisko vydáno nebylo a nebylo 

zřejmé, zda je možné místem bezpečně projet. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Majko 

Pokud není dát výslovný zákaz, pak se může jezdit. 

 

33.6. Vyasfaltovat prostor u výhybky č. 657, v současné době dochází k problémům při 

nakolejování. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Holuša, Boháček 

Je v plánu, bude se realizovat. 

 

33.8. Návrh na dodání stínících fólií (po vzoru vozů Stadler) do vozidel Solaris (v případě 

zájmu kontaktovat p. Ochmana). 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Benda 

Bude doplněno na vybraná místa. Probíhá zkušební provoz, následně proběhne 

vyhodnocení. 

 

34. Připomínky z jednání TPK č. 34 konané dne 25.7.2019 

 

34.1. LCD ve STADLERECH by u zastávek mohlo ukazovat také čas odjezdu ze zastávky. 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Vaverka 

Připomínka evidována, bude sestavena pracovní skupina. Úkol trvá. 

 

34.2. Na ul. 1x máje v křižovatce s ul. Průmyslovou je směr Mar. Náměstí propadlá kolej. 

Připomínka rozšířena o poškozený žlábek kolejnice poblíž křižovatky ulic Nádražní x 

Zborovská. 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Holuša 

První problém vyřešen, druhý čeká na opravu. 

 

34.4. Doplnit manuál na vůz Stadler. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

P. Mašín vytvořil manuál, schvaluje se, pourgovat. 

 

34.6. U vozu 1651 se často objevuje upozornění „neodbrzdila 1. náprava“, kterou musí řidič 

kliknutím potvrdit, jinak vůz neustále vydává akustickou výstrahu. Údajně kvůli vadného 

čidla. 

 Připomínkuje: Fabián     Zodpovídá: Tomala 

Problém se řeší s firmou CEGELEC. 

 

35. Připomínky z jednání TPK č. 34 konané dne 5.9.2019 

 

35.1. Omezená rychlost na ul. Nádražní → během výluky udělat co nejvíce prací, aby se co 

nejméně zdržoval provoz po výluce + co nejdříve odstraňovat omezené rychlosti. 
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 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Holuša 

35.2. Jak dlouho ještě bude omezená rychlost u zast. Český Dům? 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Holuša 

 

35.3. Je možné ve svozech vypnout hlášení zastávek? 

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Vaverka 

 

35.4. Nefunguje vjezdová smyčka při příjezdu na Křivou. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Vaverka 

 

35.5. Stadler – zkrátit páčku (resp. všechny páčky) blinkru, kříží se s tlačítkem výhybky. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

 

35.6. Dilatační spáry na Opavské – 3. spára tříská. 

 Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Fabián 

 

35.7. Žádost o výměnu plošin ve vozech VarioLFR.S ev. č. 1358-1361. 

 Připomínkuje: Bernatík    Zodpovídá: Tomala 

 

35.8. Není zpětná vazba, zda byly provedeny opravy na vozech 

 Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Benda 

 

35.9. STADLER – tablety zobrazují to samé, co monitor od kamerového systému. Žádost, aby 

na monitoru byl vidět interiér vozidla (převzato z DPK). 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Tomala 

 

35.10. Vytvořit možnost, která by umožnila služebním jízdám se přihlásit (komunikovat) 

s chytrými SSZ. (Převzato z DPK). 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Vaverka 

 

35.11. Žádost o vypnutí melodie u minibusů (linka č. 99). 

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Benda, Vaverka 

 

35.12. Žádost, aby na lince č. 50 v zastávce Českobratrská (výstupní) a na lince č. 99 na 

zastávce Bazaly (pokud zde vůz jízdu končí) bylo vně vozu spuštěno hlášení „Nenastupujte, 

prosím“. 

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Vaverka 

 

 

V Ostravě dne 5. 9. 2019 zapsal Fluksa 


