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TECHNICKO - PROVOZNÍ KOMISE      7. 3. 2019 
Zápis č. 32 

 

Přítomni: Hladký, Tomala, Boháček, Fabián, Žaluda, Ochman, Orszulik, Hikl, Grecula 

 

26. Připomínky z jednání TPK č. 25 konané dne 4.1.2018 

 

26.4. Hlášení v některých vozech jsou příliš hlasitá, požadována možnost změny hlasitosti  

Připomínkuje: Maloušová                                   Úkol: Vaverka 

Technický ředitel rozhodl o provedení plošné kontroly pomocí aplikace. V budoucnu se 

budou provádět periodické kontroly. 

 

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. 

 

27.4. Obnovit opotřebované vodorovné dopravní značení na terminálu Hranečník. 

Připomínkuje: Pytlíková                       Úkol: Fabián 

Probíhá reklamace a jednání mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. 

 

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

28.1. Žádost na přidání dalšího listu v obrazovce rychlé volby hlášení cestujícím – řidiči by 

nemuseli hledat v seznamu a jen by se překlikli na druhý list, ve kterém by byla umístěna 

zbylá hlášení. 

Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Vaverka 

Nebude realizováno. 

 

28.2. Požadavek, aby při kliknutí na obrazovku a vybrání např. konkrétního hlášení vybraný 

segment graficky zareagoval (např. ohraničením). 

 Připomínkuje: Smital    Zodpovídá: Vaverka 

Řidiči jsou informováni akusticky – pípnutím – při dotyku obrazovky.  
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28.3. Nejsou vyčištěné „mokré hadry“ na tramvajích DTO. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Bude stanoven termín pro jarní kontrolu za účasti údržby a odborů. Požadavek rozšířen o 

včasnou kontrolu klimatizací. V případě nedostatků zapisovat do EKZ. 

 

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 

 

28.11. Na smyčce Otakara Jeremiáše se volně pohybují civilisté a užívají ji jako průchod 

místo zrušeného chodníku. 

Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Fabián 

Předáno do DPK. 

 

29. Připomínky z jednání TPK č. 29 konané dne 6.9.2018 

 

29.3. V úterý 4. září 2018 na směně 33/403 2x nebylo hlášeno „Pozor na maximální výšku 

vozidla“ při průjezdu podjezdem u Dolu Odra. Vůz 7763, směr Důl Odra → Křižíkova. 

 Připomínkuje: Smital    Zodpovídá: Bodnaruk (Vaverka) 

Závada je nahlášena firmě Herman. Probíhá reklamace. 

29.6. V CNG busech nejsou instalovány kamery. 

 Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Benda 

Nové vozy jsou již dodávány včetně kamer, u starších vozů takový požadavek nebyl. Bude 

prověřeno, kolik by stálo dovybavení vozů bez kamer. CNG Solarisy budou dovybaveny 

kamerami. 

 

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

 

30.1. V nových trolejbusech není na sedačkách loketní opěrka. 

Připomínkuje: Pokorný    Zodpovídá: Benda 

Opěrky jsou dodatečně nakupovány a montovány. Probíhá dovybavení. 

 

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. 

 

30.11. Zesílit svit monitoru kamer – pokud na monitor svítí slunce, nejde dostatečně vidět. 

 Připomínkuje: Kopec    Zodpovídá: Tomala 

Probíhá jednání s firmou Herman. 
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31. Připomínky z jednání TPK č. 31 konané dne 10.1.2019 

 

31.1. Hlášení zastávek ve vozech Stadler je příliš hlučné. 

 Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Tomala 

 

31.2. Posunout GPS místa vyhlašování u zastávek Kolonie Jeremenko směr Benzina a u 

zastávek Moravská a Kolonie Jeremenko směr Vítkovice. Zastávky jsou nově v režimu „na 

znamení“ a při průjezdu zastávkou se vyhlašují pozdě. 

Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Vaverka 

Úprava byla provedena. 

 

31.3. Na konečných zastávkách, které jsou ve standardním provozu v režimu zastávek 

nácestných (např. Kotva, Pískové doly je konečná pro vybrané spoje l. č. 48) by se mohl na 

vnějších informačních panelech přepsat název konečné zastávky (po odjezdu z předposlední 

daným spojem obsluhované zastávky) za nápis NENASTUPUJTE.  

Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Vaverka 

Na vybraných výstupních zastávkách se po příjezdu vně vozidla ozve hlášení upozorňující 

cestující. 

 

31.4. Couvací kamera na nových Solarisech se leskne. 

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Benda 

Proběhla kontrola couvacích monitorů, některé displeje jsou mléčné, tyto monitory se 

reklamují. V případě monitorů v pořádku a couvání v noci je možný odlesk osvětlení 

z interiéru. Problém je řešen reklamací – zbývá posledních 10 ks. 

 

31.5. Plnička na DAH tankuje pomalu. 

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Chleboun, Hýža 

Vedoucí střediska p. Chleboun zajistí měření, jak dlouho ve skutečnosti trvá tankování 

autobusů a zjistí, zda dochází k prodlevám. Předáno k řešení do DPK. Probíhá jednání 

s technickým úsekem, část vozu se plní přes den. 

 

31.6. Držáky na stavěcí tyče praskají, návrh na nákup kvalitnějších. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Jsou objednány nové držáky, po vzoru držáků ve vozech Stadler. 

 

31.7.  Není ukončena omezená rychlost při výjezdu z Horní brány v Porubě. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Boháček 

Bude znovu prověřeno. 

 

31.8. Problémy s kamerami (zpravidla 5-9) u vozů KT8. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Proběhla kontrola, problém je v řešení. 

 

31.10. Na Křivou chodí staré porubské zrychlovače. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Vozy Stadler budou na středisko DTO dodávány od června 2019 – od vozu ev. č. 1733. 
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31.11. Základny nových sedadel v trolejbusech jsou příliš vysoké. 

 Připomínkuje: Bortlíček    Zodpovídá: Benda 

Nové sedadla jsou montovány na staré základny. Sedadla jsou nová, proto se zdají možná 

vyšší, nejsou se sezená. Sedadla jsou vzduchově nastavitelná a není problém změnit výšku 

posedu. V případě problému nahlásit závadu konkrétního vozu. 

  

31.12. Špatný stav oblouku a sjezdové výhybky při jízdě od zastávky Don Bosco k zastávce 

Náměstí Republiky. 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Boháček 

Bylo prověřeno střediskem vrchní stavba a problém nebyl shledán. V létě zde bude nicméně 

probíhat navařování. 

 

31.13. Obnovit barvu na návěstidlech „nechráněný přejezd“ v Krásném Poli a Dolní Lhotě. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Boháček 

Splněno. 

 

31.14. Mechanickou výhybku na odstavnou kolej na Hranečníku nahradit elektricky stavěnou. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Boháček 

Požadavek byl schválen investiční komisí a proběhne realizace. 

 

31.15. Požadavek na změnu řadiče, který ovládá signalizaci na přejezdu u Dolu Jeremenko za 

sofistikovanější, nejlépe za takový který komunikuje s palubním počítačem.  

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Fluksa 

Ačkoliv se řadič blíží k hranici své životnosti, tak se o jeho výměně v současné době 

neuvažuje. 

 

Připomínky došlé e-mailem: 

 

31.16. Lékárničky v nových SU jsou umístěny ve schránách nad řidičem, ale ve většině vozů 

jsou uzamčené. Údajně to není jako u starých SU, že byla lékárnička zvlášť mimo řidičovu 

schránku.  

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Benda 

Nevidíme problém v tom, že lékárnička je zamčená, toto je technické řešení výrobce. Není 

problém klíčkem na svazku skříňku odemknout. Otevření lze provést čtyřhranem. 

 

31.17. Požadavek na nafasování škrabek na zamrzlá okna. 

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Benda 

Dodání škrabek řidičům je problematika středisek dopravy. Údržba stř. Hranečník toto 

vyřešila např. rozstříháním starých plastových kurzovních tabulek a dodání výpravčím. Bude 

zahrnuto do e-shopu s oděvními součástkami. 

 

32. Připomínky z jednání TPK č. 32 konané dne 7.3.2019 

32.1. Opravit držáky kurzovek v tramvajích – jedna strana je zpravidla poškozená. 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

 

32.2. Sedačky v nových CNG minibusech mají údajně nosnost pouze 90 kg, což je 

nedostačující. 

 Připomínkuje: Grecula    Zodpovídá: Benda 
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32.3. Upravit přednost v jízdě mezi příjezdnou (zde umístit návěstidlo „Přednost v jízdě“) a 

odstavnou (zde umístit návěstidlo „Dej přednost v jízdě“) kolejí při vjezdu na terminál 

Hranečník.   

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Boháček 

 

32.4. Požadavek, aby se po nástupu asistentů přepravy do spoje automaticky spustilo hlášení 

„Kontrola přepravních podmínek“. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Vaverka 

 

Ing. Tomala informoval o pracích na vozech STADLER: 

 

1) Kamery jsou opraveny ve všech vozidlech. 

2) Plošina prozatím není dořešena. 

3) Krytky tlačítek – požadujeme po dodavateli co nejrychlejší dodání. 

4) Dodatečný kamerový systém – dodání v horizontu cca 2 měsíců. 

5) Budou dodány stínící fólie na okna. 

 

 

Příští TPK se koná 9. května 2019 v 11:00. 

Další termíny TPK:  

 

V Ostravě dne 7. 3. 2019 zapsal Fabián 

 


