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Nastupte prosím, máme spoleãnou cestu

PRÁCE NA P¤ESTAVBù TRAMVAJOVÉ
VOZOVNY NA UL. K¤IVÉ  POKRAâUJÍ 
Po kratší odmlce opět přinášíme krátký souhrn
prací prováděných v souvislosti s přestavbou
tramvajové vozovny na Křivé ulici. 
V hlavním stavebním objektu přístavby byla do-
končena ocelová konstrukce, byly vybetonovány
stropy, byly zahájeny práce na vyzdívkách obvo-
dových stěn, vnitřních příček a střešní konstrukce.
Po dokončení tohoto stavebního objektu bude 
provedeno vybourání sociálního zázemí a dílen 
ve stávající hale a následné propojení jednotlivých
objektů. Pokud se týká ostatních činností, lze říci,
že bylo dokončeno provádění přeložek inženýr-
ských sítí na ul. Plynární, téměř před dokončením
je budova nové vrátnice. Nově byla zahájena 
výstavba objektů denní údržby, mycí linky, čističky
odpadních vod a pomocných provozů. Dále byly

zahájeny práce na realizaci severního kolejového
zhlaví a současně je stavěna tramvajová trať na ul.
Plynární s kabely trakčního vedení a další.
V současné době je asi největším problémem 
na výše uvedené stavbě voda vytékající z tzv.
"mořských ok" nacházejících se v okolí staveniště
v propustných vrstvách zeminy nad jílovitou 
zátkou v hloubce cca 2 m. Po prokopnutí těchto
vrstev dochází k zalití výkopů s nutností násled-
ného odvádění vyčerpané vody. S ohledem na 
očekávané deštivé počasí, jež má podle meteoro-
logů nastat v měsíci říjnu, nás v této souvislosti
nečeká zřejmě nic příjemného. O tom, jak se 
vypořádáme s tímto problémem a dalším, zase 
někdy příště. 

Marek Tkaczik 
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NOVÁ LINKA V ODIS

AUTO·KOLA V DP OSTRAVA A.S. 
Hlavní činností autoškoly DP Ostrava a.s. je výuka
nových řidičů tramvají a trolejbusů. Provádíme 
rovněž rozšíření průkazu způsobilosti, a to k řízení
nových typů tramvají, resp. tramvají s novou el. vý-
zbrojí (Astra, Progress) a nových typů trolejbusů
(TR 21).
Tato činnost je závislá na požadavcích vedoucích
provozoven (podle fluktuace zaměstnanců). 
Neméně důležitá a s velkou tradicí je komerční 
autoškola. Provádíme výuku nových řidičů pro 
skupiny "A" (motocykl), "B" (osobní automobil), "C"
(nákladní automobil), "T" (traktor) a "D" (autobus).
Výuka nových řidičů tramvají se provádí pro všechny
užívané typy tramvají, které jsou pro tento zapůjčo-
vány z provozoven. Také výuka řidičů trolejbusů 
se provádí na všech provozovaných typech těchto

vozidel MHD. Učiteli jsou řidiči trolejbusů, kteří
mají za sebou minimálně pět let praxe v řízení 
trolejbusů. 
V komerční autoškole začínají všichni žáci skupiny
"B" na cvičném trenažéru, a pak pokračují s výukou
na osobním automobilu, přičemž jsou využívány tři
vlastní osobní vozy Škoda Felicia. Výuka skupiny
"C" se provádí na nákladním automobilu Liaz, a patří
sem rovněž výuka jízdy na traktoru. Výuka řidičů
skupiny "D" se provádí na autobusu typu Karosa B 732.
Teoretická výuka i výuka techniky a údržby vozidel
probíhá v učebnách odboru vzdělávání na trolejbu-
sové provozovně.
Vlastní výuku provádí čtyři interní učitelé pro výuku
tramvají a trolejbusů a tři interní učitelé pro výuku 
v řízení motorových vozidel skupiny "A", "B", "C",

"T" a "D". S výukou řidičů tramvají a trolejbusů nám
pomáhá asi 10 učitelů ve vedlejším pracovním poměru,
a v komerční autoškole pak šest externích učitelů.
Snahou našich učitelů, která se jim daří, je naučit 
nové řidiče takovým návykům, aby se uměli vypořá-
dat se vzniklými nebezpečnými situacemi v silničním
provozu. Všichni naši učitelé jsou profesionály,
a využívají dlouholetých zkušeností nabytých při 
řízení motorových vozidel, tramvají a trolejbusů.

Ing. Jiří Hadaščok

Prakticky od začátku platnosti letošních podzimních
jízdních řádů Ostravského dopravního integrovaného
systému, tedy od 4. 9. 2000 je v provozu nová auto-
busová linka č. 98, která zprostředkovává obyvate-
lům Petřkovic - Nordpólu spojení s centrem jejich
městského obvodu. Stávající necelé dvě desítky spo-
jů v každém ze směrů této vnitroobvodové linky
jsou podle prvních ohlasů velmi příjemným zkvalit-
něním života malinké a poněkud stranou posazené
části Petřkovic - Nordpólu. Městská doprava do této
části doposud nevedla, a tak je s vnímána se znač-
ným povděkem. 
Rozhodujících jednání, která  vedla k zavedení této
linky do systému ostravské hromadné dopravy, se 
účastnili zástupci odboru dopravy a komunálních
služeb Magistrátu města Ostravy, Koordinátora 
ODIS, našeho Dopravního podniku Ostrava a vedení
městského obvodu Petřkovice. Společným úsilím,

kdy bylo potřeba řešit řadů překážek zvláště v podobě
nedokonalé silniční komunikace, prostoru pro zastávky,
potřeby zvláštního autobusu, bylo světu ukázáno to
staré známé, že "když se chce, všechno jde...". 
O termín zprovoznění této linky se zasloužil zvláště
petřkovický starosta Jiří Dřevjaný, který měl na bed-
rech většinu technických problémů. Problémy však
byly řešeny i u ostatních zainteresovaných organizací,
a to včetně nás. Připravit licenční řízení na základě 
návrhu jízdního řádu, pak v kratičkém čase instalovat
nové označníky na dohodnutá místa, vypořádat se 
s využíváním záložního minibusu MB Sprinter - to
vše byly úkoly, které předcházely vzniku nové auto-
busové linky.
Na závěr ještě uvádíme trasu nové autobusové linky č.
98: Petřkovice náměstí, U Garáží, Za Obchodem,
Nordpól a zpět.

Ing. Miroslav Albrecht
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Starosta Petřkovic p. Dřevjaný s Ing. Vaštíkem zahajují 
provoz linky 98 symbolickým přestřižením pásky

SOUTùÎ V JÍZDù ZRUâNOSTI ¤IDIâÒ TRAMVAJÍ
Dne 9. září 2000 se v areálu Ústředních dílen
Martinov konala soutěž v jízdě zručnosti řidičů tram-
vají. Za krásného počasí se soutěže zúčastnilo celkem
26 řidičů, přičemž každá z obou tramvajových 
provozoven (Tramvaje Moravská Ostrava i Tramvaje
Poruba) vyslala 13 řidičů.

Soutěžilo se ve třech disciplinách:
* test z pravidel silničního provozu, "techniky"

tramvají a zdravovědy,
* odstraňování poruch na tramvajích,
* soutěžní jízda na trati s překážkami.
Soutěž zahájil ředitel společnosti DP Ostrava a.s.
ing. František Vaštík, který mimo jiné soutěžícím
sdělil, že vítěz nás bude reprezentovat v celostátní
soutěži řidičů tramvají, která se uskuteční v květnu

roku 2001 u příležitosti "100. výročí elektrické
tramvaje v Ostravě". Vítěz soutěže získal putovní
pohár ředitele společnosti a spolu s řidiči, kteří se 
umístili na dalších dvou místech obdržel finanční
odměnu.

Výsledky soutěže v jízdě zručnosti řidičů tramvají:
1. místo: Libor Třetina

Tramvaje Poruba
2. místo: Jan Pochylý

Tramvaje Poruba
3. místo: Lubomír Hisem

Tramvaje Moravská Ostrava
Všem organizátorům i soutěžícím patří poděkování
za bezchybný průběh celé soutěže.

Ing. Jiří Hadaščok
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Víceúčelové vozidlo RSP3, v modifikaci 95’ rotační
sněhový pluh, bylo vyvinuto především za účelem
odstraňování sněhu z tramvajových tratí. Z těchto 
důvodů je vozidlo využíváno pouze v zimním období.
Již při konstrukci vozidla se uvažovalo o jeho dalším
využití. Jednou z uvažovaných možností bylo broušení
hlav kolejnic. 
Při vlnkovitosti tramvajových kolejí se vyskytují 
nepříznivé vlivy způsobené kontaktem kola a kolej-
nice. Krátké vlnky se vyznačují téměř pravidelnými,
za sebou následujícími lesklými vyvýšeninami 
a tmavými prohlubněmi na pojížděné ploše.
Vzdálenost vyvýšenin je asi 3 až 8 cm. Projevují 
se nepříjemnými mechanickými vibracemi, které 
se přenášejí až na sedadla řidiče a cestujících, jsou
nepříjemné a mohou vést při dlouhodobém působení
k únavě, příp. až k nevolnosti. Ve stejné míře zatě-
žují a unavují i hlukem. Dochází také k  uvolňování
šroubového upevnění patek kolejnic. Vlnkovitost
vzniká při výrobě, dále pak v důsledku rozdílných
drah vnějšího a vnitřního kola v obloucích, při pro-
kluzování a smycích.
S problémem vlkovitosti se zabýváme  v dopravním
podniku již dlouhou dobu. Odpočátku jsme odstra-
ňovali vlnkovitost z pojížděných ploch kolejnic
brousicím vozem, kde jsou brusné kameny umístěny
na zadním podvozku vozidla místo kolejnicových
brzd a k hlavě kolejnic jsou při jízdě přitlačovány
pneumatickými válci. Smykem po koleji odstraňují
jen malou část vlnkovitosti. Tento způsob je vhodný
pouze pro udržovací broušení. 
Pro intenzivnější broušení hlav kolejnic při odstra-
ňování vlnkovitosti jsme v devadesátých letech 
využívali zařízení zahraničních firem Loram - Rotra
a Speno. Náklady na dodavatelské broušení kolejnic
jsou značně vysoké. Z těchto důvodů se pracovníci
technického odboru již v roce 1996 začali intenzivně

zabývat touto problematikou. Získávali informace 
o podobných používaných zařízeních v České repu-
blice a Evropě a jejich úsilí bylo završeno vlastní
konstrukcí brousicího podvozku. K pohonům 
bude využito rotačních a lineárních hydraulických
motorů a k broušení se použijí hrncové brusné kameny. 
Brousicí podvozek bude umístěn pod mostem více-
účelového vozidla RSP3, které umožní přepravu
podvozku na místo určené k broušení a zároveň 
zajistí svou elektrickou výzbrojí pohon  hydrauliky
potřebné k broušení a k pojezdu při broušení.
Brousicí podvozek je se-
staven z upraveného
tramvajového podvozku
typu T. Čtyři brousicí 
kameny jsou umístěny
nad oběma kolejnicemi
na základních deskách,
které jsou vůči podvozku
nastavitelné svisle i vodo-
rovně, a jsou natáčecí.
Tím je zajištěn přísun do
broušení a profilování
hlavy kolejnic. Protože
rychlost při broušení 
je vyžadována max. do 
1 km/hod., bylo nutno 
zajistit i pomalý pojezd
vozidla. Pohon je zajištěn
hydraulickými motory 
umístěnými na převodov-
kách brousicího podvozku. 
V roce 2000 bylo započato
s výrobou brousicího pod-
vozku a dokončením nového víceúčelového vozidla
RSP3 v ústředních dílnách v Martinově. Na vozidle
jsou realizovány úpravy potřebné pro broušení.

Projekt, dodávku a montáž hydraulických prvků nám
zajišťuje firma vybraná počátkem roku 2000 ve výbě-
rovém řízení. Kompletace vozidla a podvozku by mě-
la být dokončena v průběhu měsíce října, a zkušební
provoz pak proběhne v měsíci listopadu 2000. 
Modifikací s brousicím podvozkem se zvýší využití
RSP3 na období celého roku. Broušení kolejnic
vlastním zařízením zajistí vyšší operativnost nasa-
zení při výlukách, ušetří se vlastní náklady, odstraní
se termínová závislost na externím dodavateli. Zvýší
se atraktivnost víceúčelového vozidla RSP3 i pro

jiné dopravní podniky, a eventuální výrobou vozidel
na zakázku zajistíme práci a tržby pro náš podnik.

Ing. Jiří Lukeš

ROZ·Í¤ENÍ VÍCEÚâELOVOSTI VOZIDLA RSP3
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OPRAVA TRAMVAJOVÉ TRATù NA NÁDRAÎNÍ ULICI
Dne 30. 6. 2000 začaly práce na plánované opravě
svršku tramvajové trati na ulici Nádražní v úseku 
mezi křižovatkami s ulicemi Valchařská a Česko-
bratrská. Na této trati byla poslední velká oprava, 
tj. výměna svršku včetně krytu, provedena v roce
1980 Vítkovickými stavbami Ostrava, střední oprava,
tj. oprava upevňovadel kolejnic a krytu, byla pak pro-
vedena v roce 1995 Dopravními stavbami Olomouc.
Vzhledem ke stáří konstrukce a zatížení této jedné 
z nejfrekventovanějších tratí v Ostravě bylo jasné, 
že prováděná drobná údržba již nemůže udržet poža-
dovanou kvalitu této tratě. Starý svršek byl tvořen 
z kolejnic NP4, které vykazovaly opotřebení jak 
ojetím, tak i korozí, a byly přímo upevněny vrtulemi
na dřevěných pražcích s podkladnicemi NP4. Kryt
byl ze železobetonových panelů se značně narušeným
povrchem a také odvodnění koleje již zcela neplnilo
svůj účel (odvodňovacími skříně byly z větší části již
rozdrcené).
Vlastní práce byly zadány na základě výběrového 
řízení firmě Dopravní stavby Olomouc a jejímu 
subdodavateli, firmě OKR Doprava.
Obě firmy začaly dne 30. 6. 2000, po provedení 
uzávěrky silnice ve směru do centra města, s příprav-
nými pracemi, aby již 4. 7. 2000 ve 21 hodin mohly
začít s vlastní výměnou kolejové konstrukce. 
V uvedený den začala výluka tramvajového provozu
v obou směrech, která trvala až do 10. 7. 2000, kdy se
ve čtyři hodiny ráno mohla po pěti dnech opět projet
po nové trati v délce 640 m první tramvaj.
Po dobu výluky musel dodavatel snést starou 
konstrukci, tj. kolejové pole a štěrkové lože, zhutnit 

a urovnat pláň, položit vrstvu geotextilie. Pak byla
položena a smontována vlastní kolejová pole sestáva-
jící z betonových pražců, kolejnic NT3 na podkladni-
cích R4 se svěrkami ŽS4 a pryžovými podložkami.
Montáž kolejí bývá nejvíce časově náročná, protože
se provádí téměř výhradně ručně. Smontovaná kolej
byla poté zasypána štěrkem a urovnána do požado-
vané nivelety strojní podbíječkou Plasser.
Po ukončení výluky byly v následujících dnech 
provedeny dokončovací práce, t.j. svařování kolejnic,
montáž odvodňovacích skříní a krytu tramvajové

tratě, který se v tomto případě skládal ze zádlažbo-
vých panelů v ose kolejí a tratě a z asfaltového 
betonu položeného od silnice po  kolejnici.
Opravená trať nám byla předána dne 21. 8. 2000.
Tímto dnem jsme přispěli k dalšímu zvýšení kom-
fortu jízdy po tramvajových tratích v Ostravě, a tím
i k zvýšení spokojenosti cestujících. Lze si jen přát,
aby k tomu docházelo častěji a ve větším rozsahu.

Martin Chovanec

Dosud poslední vyrobený RSP 3 z roku 1996

Takto vypadá výsledek práce na ul. Nádražní se zajímavým řešením části tratě od silnice ke kolejovému tělesu
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Ti, kteří znají problematiku tramvajového provozu,
se důvěrně seznámili s problémy při zjišťování 
důvodů poruchovosti tramvajového pantografu ve
vztahu k troleji. Pro objektivní určení závad  byla 
v roce 1976 uvedena do provozu měřicí tramvaj 
typu T1 ev. č. 540, která byla schopna vyhodnotit 
se záznamem klikatost a výšku troleje, napětí v tro-
leji a výkyvy vozidla na trati, vše v závislosti na 
ujeté dráze. Vozidlo bylo vyřazeno z provozu v roce
1993 bez náhrady. V roce 1996 byla znovu otevřena 
problematika styku pantografu a troleje z iniciativy
vedoucího tramvajové provozovny Poruba 

p. Konvičky.  Přestavbou původního jídelního vozu
na měřicí vůz ev. č. 8208 se k řešení vytvořily 

předpoklady. Rekonstrukci zajišťovala provozovna
Rozvodné sítě ve spolupráci s ústředními dílnami 
a později s externím pracovníkem ing. Kašťurou. 
K vyhodnocování údajů o stavu troleje již bylo 
využito nových elektronických prvků. Stav trolejo-
vého vedení je zaznamenáván na video zařízení, 
kde se prolínají i údaje zjištěné při měření.
Pro přímé optické pozorování včetně záznamu na
video bylo zřízeno na vozidle prohlížecí stanoviště,

které je tvořeno prohlížecí čelně prosklenou nad-
stavbou, kovovou konstrukcí se zvýšenou podlahou,
stanoviště se dvěma sedadly s bezpečnostními pásy,
přístupovými schůdky, odklopným dílem zvýšené
podlahy a videokamerou s držákem. Prosklená 
nadstavba je umístěna místo zadního střešního 
větracího otvoru a její konstrukce nepřesahuje 
základní část obrysu stanovenou pro vozidla. Pro 
uchování optického záznamu, prolínání měřených
veličin do videozáznamu a sledování záznamu je 
v přední části vozu zřízeno záznamové pracoviště,
které je propojeno metalickým kabelem s prohlížecím
stanovištěm - videokamerou, světlovodným kabelem 
s mikropočítačem a snímačem výšky trakčního vedení
umístěnými na rámu pantografu, metalickým kabelem

s čidlem měřícím ujetou vzdálenost. Jako zdroj 
pro napájení záznamového zařízení a videokamery
je použit střídač. Pro sledování klikatosti troleje,
měření zrychlení při nárazu je na sběrací dvoulištové
hlavici  pantografu instalována jako první lišta 
měřící, druhá uhlíková lišta pak zajišťuje přenos
trakčního proudu. Zařízení pro měření výšky trole-
jového vedení je umístěno na rámu pantografu 
vedle mikropočítače.

Měřicí tramvaj vyjíždí pravidelně na trať a po 
vyhodnocení přímého pozorování a videozáznamu
odstraňují pracovníci rozvodných síti zjištěné závady.
Větší kontrolou stavu troleje se snížila podstatně 
poruchovost pantografů.
V květnu letošního roku byl za účelem ověření pro-
vozní spolehlivosti zařízení vozidla požádán Drážní
úřad v Praze o schválení zkušebního provozu a ten
rozhodl o žádosti kladně. O měřicí tramvaj projevili
velký zájem i zástupci ostatních DP provozu-
jících tramvajový provoz, zařízení pro měření 
a vyhodnocovací program se jim líbili a další měřicí
tramvaj bude zhotovena pravděpodobně v DP Brno.

Ing. Jiří Lukeš

Mù¤ICÍ TRAMVAJ

Seriál o vydan˘ch
pohlednicích 
historick˘ch 
vozidel

č. 3 - Trolejbusy typu Škoda
8 Tr byly v Ostravě provozovány 
v letech 1958 až 1982. Vůz ev. 
č. 29 byl vyroben v roce 1958 a do
sbírky muzejních vozidel DP
Ostrava byl zařazen po důkladné
rekonstrukci v roce 1997.

Interiér měřícího vozu

Původní jídelní vůz rekonstruovaný na měřící vůz
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JAK TO KDYSI VYPADALO... na trati do Kyjovic
Před 75 lety, 2. srpna 1925, byla slavnostně zahájena doprava na první části 
trati dnešní linky 5. Přenesme se alespoň na chvíli do oněch časů a připomeňme
si vznik této dráhy.

Obce ležící v údolí Porubky usilovaly o spojení se světem prostřednictvím 
železnice již od počátku 20. století. První vážné pokusy se však objevily až 
po roce 1918. Po dlouhých jednáních svolila země Slezská k podpoře výstavby

dráhy; podmínkou však bylo uhra-
zení 30% nákladů obcemi, ležícími
podél trati. Ty skutečně dokázaly
požadovanou částku složit, Zemská
správa si pak dokázala sjednat 
výhodné úvěry u několika bank 
a mohlo se začít stavět.
Dráha začínala ve Svinově na dneš-
ní ul. Peterkově. Dodnes stojící dva
obytné domy sloužily zaměstnan-
cům dráhy, o pár metrů dál směrem
ke staré Porubě nalezneme původní
depo. V něm byly "doma" parní 
lokomotivy. Tímtéž objektem pro-
cházela i spojovací kolej do želez-
niční stanice Svinov - Vítkovice
(dnes Ostrava - Svinov). Trať dále
vedla podél ulic, kterými dnes 
projíždí autobusová linka č. 37, 
odchýlila se až u Oblouku, kde pod 
zámečkem dodnes stojí budova 

stanice Poruba a pak přímo k dnešní smyčce Vřesinská. V první etapě byla 
zahájena doprava do Vřesiny; o rok později byla trať prodloužena do Dolní
Lhoty a v roce 1927 do konečné stanice Kyjovice - Budišovice. Od pokračová-
ní dále do Pusté Polomi, Hradce nad Moravicí a Opavy bylo upuštěno.

Provoz zajišťovaly Slezské zemské dráhy, které již vlastnily síť úzkokolejných 
elektrických drah Ostrava - Michálkovice, Ostrava - Bohumín a Bohumín -
Karviná - Fryštát s odbočkou do Orlové a měly tak s organizací drážní dopravy
dostatečné zkušenosti.
Parní lokomotivy byly zakoupeny ojeté, řady 310.9, z let 1888 - 1905. Až na prv-
ní tři osobní vozy byly nákladní i osobní vagóny kupovány rovněž "z druhé ruky".
Dva z nich můžeme vidět dodnes - osobní vůz Ci 103 je zachován v Technickém
muzeu v Brně, skříň služebního vozu DF 301 původem z Klimkovické dráhy 
je nedaleko zastávky Horní Lhota využívána jako chata.

Provoz na trati byl silnější,
než se čekalo. Celá oblast
se brzy stala oblíbeným
výletním místem obyvatel
Ostravy a přispěla též 
k rozvoji okolních obcí.
Proto byla již ve třicátých
letech připravována elekt-
rifikace, ke které však 
došlo až v roce 1948.
Dráha se tak stala součástí
tramvajové sítě. Úsek přes
starý Svinov byl zrušen 
v roce 1969, když většina
dopravy do Poruby již pro-
bíhala po dnešní trati.
Zbytek trati naštěstí přežil
období rušení příměst-
ských tramvají a dnes je 
plnohodnotnou součástí
tramvajové sítě.
Ke "Kyjovické" dlouho 
nerozlučně patřily i staré
tramvaje. Ty zde slavnostně
dojezdily, jako poslední 

v tehdějším Československu, až 22. února 1986. I dnes se tam často objevují, 
i když jde "jen" o muzejní vozy. A tak si na dobových fotografiích připomeňme
dobu starší - dobu, kdy údolím Porubky supěly stařičké parní lokomotivy se zele-
nými vagónky, dým líně stoupal k obloze a nad ním se nesl hvizd parní píšťaly.

Ing. Robert Janků
(s využitím odborné literatury)

Parní vlak na náměstí ve Svinově
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Zahájení provozu do Kyjovic - Budišovic dne 6. 11. 1927

Posun ve stanici Svinov

Jízdní řád z roku 1926, ještě před prodloužením do Dolní Lhoty

Strojvedoucí a jeho „kuchyně“
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