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TECHNICKO - PROVOZNÍ KOMISE      5. 3. 2020 
Zápis č. 38 

 

Přítomni:  Hladký, Benda, Tomala,  Grecula,  Šuch, Retka, Konečný, Protivínský, Bambušek, 

Ochman, Holuša, Vaverka, Žaluda, Vybíralová 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 

35.4 Hlasitost nočního hlášení od 22:00 do 5:00 hodin – snížit, od 5:00 do 22:00 – zesílit. 

            Připomínkuje : Hladký                                           Zodpovídá : Vaverka 

 

35.7 Žádost o výměnu plošin ve vozech Vario LFR.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 i cvičným jízdám se přihlásit 

(komunikovat) s chytrými SSZ. (Převzato z DPK). 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Vaverka 

 

 

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

 

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 Vario LFR.E – je potřeba upravit natočení, nezobrazují 

vhodně interiér vozu. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Bude upraveno. 

 

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

 
37.1 Gabionová zeď Dubina – není vidět. 

            Připomínkuje: Bernatík                                         Zodpovídá: Holuša 

Zrcadlo není, ale bude. 

 

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

            Připomínkuje: Bernatík                                         Zodpovídá: Tomala 

Žádáme o spolupráci všechny. 
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37.3 Vůz 1402,1403- kamery, ve voze jdou vidět vnější kamery, není to potřeba, vozy mají      

zrcátka. 

            Připomínkuje: Bernatík                                         Zodpovídá: Tomala 

Bude realizováno. 

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 

V řešení. 

 

37.6 Chodník k boudě v Martinově, chodí se kolejištěm. 

           Připomínkuje: Protivínsky                                      Zodpovídá: Holuša 

Problém s pozemky, je to ale v řešení. 

 

37.7 Požadavek na zábradlí na Kotase. 

           Připomínkuje: Protivínsky                                      Zodpovídá: Holuša 

Není uprostřed. 

 

37.9 Stadler č.1735 vyměnit řadič. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                       Zodpovídá: Tomala 

Reálné, sníží se tlak. 

 

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

          Připomínkuje : Protivínsky                                     Zodpovídá : Holuša 

 

 

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

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá: Holuša 

Vyměníme, pokud ale budou oslňovat, už se nevymění. 

 

37.14 Myčka na Křivé – požadavek na setření skla. 

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá:Tomala 

V řešení. 

 

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

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá: Hladký 

 

37.17 Hranečník – vysypat štěrkem smyčku. 

          Připomínkuje: Ochman                                            Zodpovídá: Holuša 

 

 

38. Připomínky z jednání TPK č. 38 konáne dne 5.3.2020 

 

38.1 KPZ- kurzovky – digitální, ne plastové. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                       Zodpovídá: Tomala 

 

38.2 Vysokorychlostní výhybka – špatná funkčnost. 

V řešení, byly 2 chyby, výhybka se uvede do normálního režimu – když projede tramvaj. 

                                                                                              Zodpovídá: Holuša 
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38.3 Kdy bude normálně fungovat myčka na trolejbusech?Trysky prostřikují přes dveře. 

Ovladače od haly nefungují, čidla jsou v myčce, nejdou otevřít dveře. 

          Připomínkuje: Bambušek                                        Zodpovídá: Holuša 

Seřídí se trysky, mělo to být vyzkoušeno před převzetím, ne až teď. 

 

38.4 Minibus – vysílačky jsou problém, ruší se, nejde wifi. (Vysílačka i modem jsou blízko 

sebe – tudíž se ruší. 

          Připomínkuje: Grecula,Šuch                                  Zodpovídá: Benda 

Prověří se. 

 

38.5 Myčka středisko 2360 – vypínač není na hale, lze dodat? (Budou dálkové ovládače?). 

          Připomínkuje: Šuch                                                 Zodpovídá: Benda 

 

38.6 Smyčka v Martinově – dolepit mléčné fólie, ze strany kolejí. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                     Zodpovídá: Holuša 

 

38.7 Vyměnit návěstidlo před MOSTEM ARMÁDY – nejde vidět. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                     Zodpovídá: Holuša 

 

38.8 Opravit nebo upravit dálkové světla na LF. 

          Připomínkuje:Protivínsky                                      Zodpovídá:Tomala 

Až dorazí, upraví se všem. 

 

38.9 Lze dodat informační tabuli na střídací místo Karolína – ať ví řidič, kdy spoj přijede? Po 

dobu rekonstrukce budovy ředitelství – lze mít střídací místo na Vítkovické? Konkrétně 

tramvajové linky č.2, č.10? 

          Připomínkuje:Protivínsky                                     Zodpovídá: Holuša 

 

38.10 Škodovka (tramvaj) – sedačka níže než ve Stadleru. 

          Připomínkuje: Protivínsky                                    Zodpovídá: Tomala 

Bude jiné sedadlo, poloha bude nastavitelná podle panelu. 

 

38.11 Topení ve Stadlerech – vytopí na 30 stupňů, následně začne z vrchu ochlazovat. 

          Připomínkuje:Protivínsky                                     Zodpovídá: Tomala 

V řešení, byli znovu na nastavování. 

 

38.12  Koleje 2,3,4. Jsou tam nástupy na směnu i konce směny. Tyto koleje jsou bez 

nástupních ostrůvků, vlastně bez celých lávek, musí se vstupovat do jámy. Řidiči dle BOZP 

tam nemají co dělat, nejsme na práci v jámě školení. Může zde dojít k pracovnímu úrazu, atd. 

Také zde není možnost si projít celý vůz z venku, a zkontrolovat si ho. Jde o středisko 2320. 

         Připomínkuje: Retka                                               Zodpovídá: Tomala 

 

38.13 Pípání u Stadleru při otevírání dveří (obtěžuje to řidiče i cestující). Chybí i háčky na 

plošiny. 

         Připomínkuje: Ochman                                           Zodpovídá: Tomala 

 

Příští TPK se bude konat ve čtvrtek 7.5.2020 v 11
00

 hod v zasedací místnosti. 

 

V Ostravě dne 5.3.2020 zapsala Vybíralová 


