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TECHNICKO - PROVOZNÍ KOMISE      9. 1. 2020 
Zápis č. 37 

 

Přítomni:  Benda, Tomala,  Grecula,  Maloušová, Bernatík, Konečný, Protivínský, Bernat, 

Ochman, Holuša 

 

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. 

 

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 

Venkovní kamery se budou nově zobrazovat pouze na tabletech, na hlavním monitoru 

kamer bude pohled na vnitřek vozu. 

 

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. Zrcátka nebudou, bude se to řešit. Počká se do zk. nastavení kamer. 

 

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. Prozatím sklízí řešení pozitivní ohlasy. Propočítá se, když 

tak se bude realizovat. 
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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 

Řeší se na schůzkách pracovní skupiny. 

 

34.4. Doplnit manuál na vůz Stadler. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Do konce roku by mělo být hotovo. Je připraven, čeká se na upgrate vozu, pak se vydá. 

3/2020 

 

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. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Holuša 

Budeme se snažit, ne vždy to je možné. 

 

35.3 Je možné ve svozech vypnout hlášení zastávek? 

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Vaverka 

 

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

 Připomínkuje: Bernatík    Zodpovídá: Tomala 

Prozatím se pokusíme problém vyřešit eliminací spínače v kabině řidiče, který řidiče limituje 

jednak časově a také je potřeba jej znovu uvolnit při nesprávné manipulaci s plošinou. 

Během VP bude realizováno. 

 

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

s chytrými SSZ. (Převzato z DPK). 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: 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 

 

36. Připomínky z jednání TPK č. 34 konané dne 7.11.2019 

 

36.2 Žádost o možnost regulace svitu tabletů u vozů STADLER. 

 Připomínkuje: Orszulik, Hikl   Zodpovídá: Tomala 

Jas svitu monitorů se přizpůsobuje okolnímu prostředí. Problém trvá, budou nahlášeny 

konkrétní vozy. 

 

36.3 Žádost o kvalitnější rozlišení obrazu na tabletech ve vozech STADLER. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Tomala 

Čekáme na dodání kvalitnějších kamer. 
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36.4 Řeší se hlučné blinkry u vozů STADLER? 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Ano, připravuje se náhradní řešení. Do příště bude hotovo. 

 

36.6 Mazání okolků u vozů STADLER se spouští na nevhodných místech (např. při dojezdu 

do zastávky) 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Bude upraveno a mazání bude probíhat dle GPS. 

 

36.8 Kamery u nově opravených vozů VarioLFR.E – je potřeba upravit natočení, nezobrazují 

vhodně interiér vozu. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Bude upraveno. 

 

36.12 U trolejbusů s couvací kamerou při couvání vypnout zadní BUSE. 

 Připomínkuje: Bortlíček    Zodpovídá: Benda 

Bude prověřeno. 

 

36.14 U starších vozů VarioLFR.E jsou slabá potkávací světla, žádost o přednostní výměnu. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

V rámci VP bude vyměřeno. 

 

36.16 Barva návěstidla OZ u rychlovýhybek neodpovídá předpisu – převzato z DPK č. 114. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Holuša 

Vyřešeno. Špatně vidět ve tmě, i když je správná barva. 

 

37. Připomínky z jednání TPK č.37 konané dne 9.1.2020 

 
37.1 Gabionová zeď Dubina – není vidět. 

            Připomínkuje: Bernatík                                         Zodpovídá: Holuša 

 

37.2 Kabiny ve vozech – úklid není dobrý, přes čelní sklo není vidět, špína i zevnitř – i busy. 

            Připomínkuje: Bernatík                                         Zodpovídá: Tomala 

 

37.3 Vůz 1402,1403- kamery, ve voze jdou vidět vnější kamery, není to potřeba, vozy mají      

zrcátka. 

            Připomínkuje: Bernatík                                         Zodpovídá: Tomala 

 

37.4 Vrátit popelnici na smyčku Martinov (dodat i na další smyčky). 

            Připomínkuje: Bernatík                                         Zodpovídá: Holuša 

 

37.5 Dilatační spára Opavská Vod- Poruba 

            Připomínkuje: Maloušová                                      Zodpovídá: Vybíralová 

 

37.6 Chodník k boudě v Martinově, chodí se kolejištěm. 

           Připomínkuje: Protivínsky                                      Zodpovídá: Holuša 

 

37.7 Požadavek na zábradlí na Kotase. 

           Připomínkuje: Protivínsky                                      Zodpovídá: Holuša 
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37.8 LF3/2 chybí 3 validátory. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                       Zodpovídá: Tomala 

 

37.9 Stadler č.1735 vyměnit řadič. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                       Zodpovídá: Tomala 

 

37.10 Vadná čidla na vjezdu do haly. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                       Zodpovídá: Tomala 

Řeší se. 

 

37.11 Kříže Nádražní x 28.října  Karolína – Elektra, Výhybka Elektra – Karolína 

          Připomínkuje : Protivínsky                                     Zodpovídá : Holuša 

 

 

37.12 Brano na Dubině je rozbité. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                       Zodpovídá: Žaluda 

 

37.13 Návěstidla nejsou vidět, požadavek na reflexní a ve výšce očí. 

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá: Holuša 

 

37.14 Myčka na Křivé – požadavek na setření skla. 

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá:Tomala 

 

37.15 Voda v ostřikovačích není ok. 

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá: Tomala 

 

37.16 Křivá – žádost o vyhřívání / zapnutí vozů stojících venku. 

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá: Hladký 

 

37.17 Hranečník – vysypat štěrkem smyčku. 

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá: Holuša 

 

37.18 Zatemnit kabiny, hlavně na lince č.5 

          Připomínkuje: Bernatík                                            Zodpovídá: Tomala 

 

37.19 Rychlovýhybka – ve tmě nejde rozeznat stavěcí místo. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                       Zodpovídá:Holuša 

 

 

 

 

Příští TPK se bude konat ve čtvrtek 5.3. 2020 v 11
00

 hod v zasedací místnosti. 

Další termíny: 7. 5. 2020 

 

V Ostravě dne 9.1.2020 zapsala Vybíralová 

 

 


