
1 

 

 

 

  
TECHNICKO - PROVOZNÍ KOMISE      9. 5. 2019 
Zápis č. 33 

 

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

Maloušová, Vaverka 

 

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 

 

28.4. 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 

 

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. 

 

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. 
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31. Připomínky z jednání TPK č. 31 konané dne 10.1.2019 

 

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. 

 

31.7.  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. Doplněno o zadní vozy souprav 

LF+LF (např. dne 7. května 2019 souprava 1346+1330). 

 Připomínkuje: Hikl     Zodpovídá: Tomala 

Proběhla kontrola, problém je v řešení. 

 

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. 

 

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 

 

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

„Kontrola přepravních podmínek“. Spuštění by mohlo proběhnout např. po přiložení karty 

BIS k validátoru při nástupu asistentů. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Vaverka 

 

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

33.1. Požadavek ze strany dopravního úseku na úsek technický, aby pracovníci na pololince 

neříkali řidičům, ať některé závady (dlouhotrvající) nezapisují do knihy/sešitu poruch. 

 Připomínkuje: Hladký    Zodpovídá: Tomala, Benda 

 

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

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Tomala 

33.4. Dodat vnitřní zpětné zrcátko do vozu Stadler. 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Tomala 

 

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 

 

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

nakolejování. 

 Připomínkuje: Orszulik    Zodpovídá: Holuša, Boháček 

 

33.7. Odstranit misky na mince ve vozech Astra a Trio, nejsou potřeba a ničí sedačky. 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Tomala 

 

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

zájmu kontaktovat p. Ochmana). 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Benda 

 

33.9. Při rekonstrukci buňky ve Výškovicích dodat 1 WC navíc. 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Holuša, Boháček 

 

33.10. Požadavek na častější úklid soc. zařízení na Hranečníku. 

 Připomínkuje: Ochman    Zodpovídá: Třetina 

 

33.11. Požadavek na výměnu zrcadla v křižovatce ulic Hallasova x Mírová. 

 Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Fluksa 

 

33.12. Dodat vyhřívané zrcadlo do křižovatky rampy z ulice Místecké (směr autobusová 

zastávka „Moravská“) x ul. Moravská. 

 Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Fluksa 

 

33.13. Žádost o výměnu oken v budově na smyčce „Otakara Jeremiáše“. 

 Připomínkuje: Maloušová    Zodpovídá: Holuša, Boháček 

 

Různé: 

 Ing. Tomala informoval o přípravě odhlučnění směrovek na vozech Stadler. 

 

 

Příští TPK se koná 25. července 2019 v 11:00. 

Další termíny TPK: 5. 9. 2019; 7. 11. 2019. 

 

V Ostravě dne 7. 3. 2019 zapsal Fabián 

 


