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Nastupte prosím, máme spoleãnou cestu

100 let elektrické tramvaje v Ostravû
- a je to tady ...

"Vážení cestující, před
sto lety 1. května vyjely
do ulic Ostravy poprvé
elektrické tramvaje.
Přijďte s námi oslavit 
toto jubileum v sobotu
12. května do vozovny
Poruba a Ústředních dí-
len Martinov. V neděli

13. května budou po celý den jezdit historické
tramvaje z Poruby do Kyjovic" Tak tímto speciál-
ním hlášením bude v období od 1. do 12. května
cestujícím ve všech ostravských tramvajích na za-
stávkách Náměstí Republiky, Nádraží Svinov,
Kotva, J. Kotase a Poruba koupaliště, vždy za 
pravidelným vyhlášením zastávky, oznamován
fakt o tom, na co se v našem dopravním podniku
již delší dobu usilovně připravujeme. A že toho
není málo, na co se připravujeme! Přípravou 
všeho, co je se 100. výročím provozu elektrické
tramvaje připravováno, byla pověřena zvláštní 
komise, a ta se k dnešnímu dni dopracovala k řadě
konkrétních výsledků a na dalších pracuje. Kromě
tématických nástěnných a právě tištěného stolního
kalendáře byla vydána velmi hodnotná dvouset-
stránková památeční publikace "od sanoku k astře",
třicetidvoustránkový katalog všech historických
muzejních vozidel DP Ostrava a.s. Byl vytvořen
dokumentární film s řadou historických tramvajo-
vých záběrů, v konečné fázi je také vydání dvou
sad "reprintů" historických pohlednic. Vše z toho-
to výčtu a ještě další upomínkové předměty budou
prodávány již v nadcházejících květnových dnech.
Za velmi významný příspěvek spolupráce se spon-
zory je považováno dokončení rekonstrukce 
historického vlečného vozu č. 69, který byl před
několika dny dovezen do Ostravy z Krnovských 
opraven a strojíren s. r. o. 
A jestliže jsme v minulých vydáních Zpravodaje
rámcově informovali o předběžném harmonogramu
všech chystaných akcí, právě výsledky práce
zvláštní komise v tuto chvíli 
dovolují harmonogram zrekapitu-
lovat, upřesnit a doplnit: 
- 23. 4. - 3. 5. vernisáž tématické 
výstavy 100 let elektrické tramvaje
v Ostravě v prostorách radnice. 
V radničním vestibulu, přístup-
ném přímo hlavním vchodem, 
je ke shlédnutí připraveno celkem
14 panelů s dobovými fotografiemi,
seřazenými do významově ucele-
ných okruhů z tramvajové histo-
rie. Svým pojetím, zahrnujícím 
řadu historicky velmi zajímavých
faktů, je tato výstava velmi zajímavá
a doporučujeme její shlédnutí. 

- 5. 5. proběhnou mezinárodní jízdy zručnosti 
řidičů tramvají v areálu Ústředních dílen 
v Martinově (účast mimo jiné přislíbili zástupci 
řidičů tramvají z Bratislavy a Drážďan). Přestože
jízdy zručnosti nejsou tou akcí, která by byla 
určena veřejnosti k přímé účasti a pozorování, 
jistě je to událost, která bude s akcemi u příleži-
tosti 100 let elektrické tramvaje v Ostravě vždy
spojována.
- Pro stylovou propagaci akcí chystaných pro 
veřejnost (ale také pro nás, pro všechny zaměst-
nance) bude od středy 9. 5. až do pátku 11. 5. 
vyjíždět do ostravských ulic známá historická
tramvaj "Barborka" s akustickou aparaturou pro
venkovní hlášení.
- Pro až extravagantní propagaci tramvajového 
výročí v Ostravě budou 10. 5. uspořádány zcela
speciální reklamní lety s poutačem zavěšeným 
za letadlem.
- K oficiálnímu zahájení této významné připomín-
ky v dějinách městské dopravy v našem regionu 
dojde ve čtvrtek 10. 5. ve večerních hodinách, 
a to na setkání vedení společnosti s pozvanými
hosty z řad partnerských dopravních podniků 
a spolupracujících odborných organizací.
- První veřejně shlédnutelnou akcí bude jízda
zvláštního konvoje historických tramvají 
z Ústředních dílen v Martinově na Hlavní nádraží,
odkud bude pokračovat do vozovny Moravská
Ostrava. Po přesunu konvoje na smyčku Hulváky
bude konvoj ještě několikrát veřejnosti předveden na
spojích mezi zastávkami "Hulváky" a "Výstaviště".
- Večer 11. 5. proběhne shromáždění pozvaných
zaměstnanců podniku a dalších hostů spojené se
slavnostní večeří a programem.
- K opravdovému prověření našich schopností
předvést naši akciovou společnost Dopravní podnik
Ostrava, jako pokračovatele mezi provozovateli 
ve stoleté historii elektrických tramvají v Ostravě, 

(pokračování na str. 2)
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dojde v sobotu 12. 5. Během celého dne bude organi-
zován program dnů otevřených dveří ve vozovně
Poruba a v ÚDM s řadou doprovodných akcí, včetně
např. ukázek z umění příslušníků Městské policie
Ostrava, Hasičského záchranného sboru. Za přispění
moderátorů rádia Frekvence 1, kteří budou po celý den
při pořádání akcí spolupracovat, dojde také k vyhlášení
výsledku soutěže s jízdenkami o hodnotné ceny. 
Mezi oběma lokalitami bude zřízena zvláštní tramva-
jová linka, na které budou v pravidelném 10minuto-
vém intervalu  provozována jak historická, tak moderní
tramvajová vozidla. Jako velmi atraktivní součást 
programu je považován provoz zvláštního vlaku 

taženého parní lokomotivou na trase mezi ÚDM 
a nádražím ve Svinově (po trati ČD přes Třebovice). 
Pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků v objektu 
vozovny v Porubě budou zavedena dopravně-provozní
opatření spočívající v úpravách provozu některých
tramvajových linek.
- Poslední den připomínky 100. výročí elektrické
tramvaje v Ostravě proběhne v neděli 13. 5., kdy 
budou především po celý den pořádány zvláštní jízdy
historických tramvají a pracovních strojů na trase 
mezi tramvajovou smyčkou Vřesinská a Zátiším po 
atraktivní jednokolejné trati do rekreační oblasti
v pravidelném 30minutovém intervalu. Součástí dne

bude také program přímo na konečné zastávce 
v Zátiší, a to za přispění spolupracujícího Rádia Čas.
Dodejme ještě, že provoz podle řádného jízdního řádu
pro linku č. 5 bude realizován náhradní autobusovou
dopravou.
Doufejme, že se nám tento náročný program akcí 
podaří beze zbytku naplnit, a přejme si, aby všechno
co jsme si naplánovali proběhlo v pořádku. Budeme
k tomu potřebovat spolupráci a zaujetí všech těch 
z řad zodpovědných zaměstnanců, ale i z řad např. 
zástupců Kroužku přátel MHD, kteří se na přípravách
významně podílejí. 

Ing. Miroslav Albrecht
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Pravidelná výstava všeho, co souvisí s motorismem, si už v  Paláci kultury a sportu
v Ostravě vybudovala své postavení. Podobně jako minulé ročníky, ani letos 
nebyla MotorŠou Ostrava 2001, jak se tato akce oficiálně nazývá, bez naší expo-
zice. Když jsme zvažovali, které exponáty tentokrát na parkovišti před hlavním
vchodem ukážeme nejen ostravské veřejnosti, ale i návštěvníkům Ostravy, byla
volba poměrně brzy jasná. Základem naší letošní expozice, sestávající z celkem
čtyř vozidel MHD, byly dva nové nízkopodlažní městské autobusy polského 
výrobce Neoplan Polska, a to v Ostravě známější Solaris Urbino 15 a nový
Solaris Urbino 12 (číslovka znamená délku vozidla v metrech). Vzhledem 
k tomu, že tento typ elegantních autobusů je prozatím v ulicích Ostravy zastou-
pen jen skromně, máme celkem čtyři vozy (tři 15metrové a jeden 12metrový), 
je jim veřejností věnována patřičná pozornost. Expozice byla doplněna jedním ze
čtyř Citybusů MB Sprinter (7902), který nachází v síti Ostravského dopravního
integrovaného systému stále větší uplatnění, a poprvé také jedním z posledních
přírůstků muzejní sbírky autobusů provozovaných v minulosti v Ostravě - článkovým
Ikarusem v meziměstském provedení, který byl tak typický pro rychlíkové spoje 
linek směřujících na Novou huť. Přestože se výstava konala v deštivých 
dubnových dnech (20. - 22. 4.) byla její návštěvnost poměrně vysoká.

Ing. Miroslav Albrecht

VOZOVNA SE STALA PRŮJEZDNOU - ZAČÍNÁ II. ETAPA VÝSTAVBY
Po úspěšném zavedení zkušebního provozu v objektu přístavby vozovny proběhlo
koncem března dlouho očekávané přestěhování zaměstnanců vozovny do nových
prostor. Následovala demolice starých dílen, sociálních zařízení a propojení kole-
jiště staré a nové haly, čímž se vozovna stala průjezdnou s celkovou délkou haly
140 m. Tímto se ke svému konci přiblížila I. etapa přestavby tramvajové vozovny. 
V další etapě se po propojení kolejiště ul. Plynární a kolejiště ul. Nádražní, 
kteréžto již bylo realizováno ve výluce během velikonočních svátků, značná část
prací přesune do objektu staré haly a do prostoru jižního zhlaví. Ve staré hale bude
zahájena rekonstrukce montážních kanálů na kolejích č. 1-3, výstavba nových dílen
a rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí. V prostoru jižního zhlaví bude zahájena
celková rekonstrukce kolejiště, budou zde dokončeny objekty denní údržby, 
objekt pomocných provozů, průběžně budou dokončovány komunikace, chodníky,
terénní a sadové úpravy. Zcela nově zde bude zahájena výstavba mycí linky a rekon-
strukce administrativní budovy. 
Vzhledem k průběhu prací a rozpracovanosti jednotlivých objektů, která i přes
značné rozšíření rozsahu odpovídá schválenému časovému harmonogramu, 
lze předpokládat, že práce budou ukončeny v řádném termínu, tj. v září 2001. 
O tom však již až v posledním plánovaném příspěvku k výše uvedené stavbě 
v jednom z dalších vydání podnikového Zpravodaje. 

Marek Tkaczik

P¤ESTAVBA TRAMVAJOVÉ VOZOVNY NA UL. K¤IVÉ

Současný pohled na nové severní zhlaví

MOTOR·OU OSTRAVA 2001

Expozice našich vozidel na výstavě Motoršou Ostrava 2001 ve dnech 20. - 22. 4.



Na pravidelné jízdy historickými tramvajemi pro 
veřejnost, které pod hlavičkou našeho dopravního
podniku pořádá Kroužek přátel MHD, jsme si už tak
nějak zvykli, a to i přesto, že v poslední době bylo 
jejich provozování z technických důvodů poněkud 
omezené. Ale pravidelné jízdy historických trolejbu-
sů pro veřejnost si svou tradici teprve budují. Před pár
lety byla tato tradice zahájena, a od té doby vždy 
u příležitosti vyhlášeného Dne památek jsou ve spo-
lupráci se Státním památkovým ústavem v Ostravě
pořádány jízdy historických trolejbusů, spojované 
s bezplatnou prohlídkou národní kulturní památky
Dolu Michal v Michálkovicích. Ve středu 18. 4. od
zhruba 8. hodiny ranní do 17. hodiny odpolední bylo
odjeto celkem 5 párů spojů mezi náměstím Republiky
a konečnou zastávkou v Michálkovicích. Akci, která
veřejnosti prezentuje historické dopravní prostředky,
pro Dopravní podnik zajistil, stejně jako obdobné akce,
Kroužek přátel MHD.

Ing. Miroslav Albrecht

DNY PAMÁTEK A SÍDEL
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JIÎ âTY¤I SOLARISY V OSTRAVù
V březnu roku 2000 se v Ostravě objevil první autobus značky SOLARIS Urbino,
jehož výrobcem je firma NEOPLAN Polska. Dopravní podnik Ostrava a.s. s tím-
to vozidlem zahájil provoz na vlastních linkách, v průběhu léta roku 2000 pak 
bylo možno toto vozidlo spatřit v různých městech České republiky, při zkušeb-
ním provozu v rozmanitých provozních podmínkách na území České republiky.
Současně s tímto zkušebním provozem probíhají jednání o zastupování firmy 
NEOPLAN Polska na území České republiky. Následně Dopravní podnik Ostrava a.s.

začal vyvíjet činnost směřující ke schválení technické způsobilosti k provozu 
na pozemních komunikacích (tzv. homologace) jednotlivých typů vozidel této
značky (Urbino 9, 12, 15 a 18, číslovka znamená délku vozidla v metrech).
Na konci roku 2000 bylo zrekapitulováno prvních 9 měsíců provozu tohoto 
vozidla a na základě velmi dobrých výsledků jak ekonomiky provozu, srovnatel-
nosti kapacity s kloubovými autobusy, pohodlím pro řidiče, tak i nízké náročnosti
na opravu a údržby bylo rozhodnuto o nákupu dalších vozidel této značky.
V únoru letošního roku byly koupeny a dovezeny další dva vozy SOLARIS
Urbino 15 a následně okamžitě zařazeny do provozu. V březnu pak byl dovezen
zatím poslední vůz této značky SOLARIS Urbino 12. Vozidla jsou nasazena 
na linkách 38, 41 a 48.
V současné době je tedy Dopravní podnik Ostrava a.s. majitelem čtyř vozidel této
nové značky nízkopodlažních městských autobusů, které byly vyvíjeny speciálně
pro provoz městské hromadné dopravy. Vozidla tohoto typu jsou konstruována 
jako plně nízkopodlažní, což je dalším významným počinem v "Programu 
pro zákazníka". Nelze nepřipomenout také vliv na životní prostředí. Procentuální
podíl recyklovatelných dílů použitých při konstrukci vozidla je 35 %, což je v tom-
to odvětví poměrně vysoké číslo. Motory odpovídající normě EURO 2 a mají 
také značný podíl na snižování znečišťování ovzduší.
Již první zkušenosti z provozu a údržby těchto vozidel naznačují, že krok, který
byl učiněn v roce 1999 a zahájil první kontakty s firmou NEOPLAN Polska, 
které následně směřovaly k zastupování této značky na českém trhu i k vlastnímu
nákupu těchto vozidel, se ukazuje být krokem oprávněným.

Roman Zdráhal

Letošní jízdy z centra města k Dolu Michal dne 18. 4. "odsloužil" muzejní trolejbus Škoda 8 tr.

Nejnovější Solaris Urbino 12 na náměstí Republiky

VYUÎITÍ PREFABRIKOVAN¯CH TRAKâNÍCH ZÁKLADÒ
V polovině měsíce března došlo k přenesení provizoria tramvajové tratě na nově 
vybudovaný tramvajový most nad budoucí dálnicí D 47 ve Svinově. Na tom by 
nebylo nic tak zvláštního, kdyby pro zatrolejování této provizorní přeložky nebylo
využito základů trakčních stožárů z betonových prefabrikátů. Využití prefabrikova-
ných základů má v DP Ostrava již více než pětiletou tradici (provizorní trakční 
podpěry při výměnách zkorodovaných trakčních stožárů, provizorní trolejbusová
smyčka "Sokola Tůmy" na ul. Novoveské apod.), ale ještě nikdy nebyly tyto beto-
nové prefabrikáty v DP Ostrava použity na tak exponovaném úseku tramvajové 
tratě, v tak malých obloucích a na tak dlouhé období (červenec 1999 - březen 2001).
Zásluhu na tom má jak projektant provizorní přeložky, kterým byla Ing. Švehlová 
z DP, dodavatel a výrobce betonových prefabrikátů - Dopravní stavby Ostrava, jme-
novitě pak p. Boháček a p. Martiník, a pracovníci provozovny Rozvodné sítě DP
Ostrava, kteří zatrolejování provedli a po celou dobu na něm prováděli údržbu.
Nutno dodat, že po počátečních problémech s vyregulováním trolejového vodiče do
optimální polohy vůči uhlíkové tramvajové liště a po nutném "přikotvení" trakčních
stožárů "tramvajovými panely", nebylo nutno regulaci upravovat a za celou dobu
provizoria došlo k zborcení pouze jednoho tramvajového sběrače, a to ještě rychlou

jízdou a nakloněním tramvaje. V současné době jsou základy odvezeny a čekají 
na své další použití.

Ing. Petr Konečný

Prefabrikované betonové základy trakčních stožárů na provizoriu tramvajové tratě ve Svinově
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PLASTOVÉ DVE¤E NA TRAMVAJI T3
Firma SKD PRAHA s.r.o. vyrobila v roce 2000 prototyp plastových dveří a před-
vedla je v srpnu téhož roku na středních dveřích modernizovaného vozidla K2 v DP
Brno. Nosná kostra křídel dveří je tvořena z ocelových pozinkovaných obdélníkových
profilů, které jsou u spojovacích závěsů po celé délce vyztuženy. Pod upevňovacími
prvky dveří je provedeno další konstrukční zesílení. Na kovovou kostru jsou nalepe-
ny vnitřní a vnější laminátový skelet v požadovaném barevném provedení o tloušťce
materiálu 4 mm. Skla jsou tvrzená, vně vlepená do laminátového skeletu. Na základě
připomínek zástupců DP ČR z předváděcí akce v Brně, byly vyrobeny koncem roku
2000 dveře i pro tramvaje typu T3. Jedna sada dveří byla dodána i do DP Ostrava.
Montáž plastových dveří do skříně vozu je shodná jako u klasických dveří a nevyža-
duje žádný zásah do mechanizmu otvírání dveří ani do skříně vozu. Styková těsnící
guma je v provedení vozů KT8D5. Po nastrojení dveřních křídel budou dveře 
namontovány na tramvajový vůz ev. č. 967. Dveře v provedení plast mají stejnou
hmotnost jako dveře kovové (tj. cca 42,5 kg), očekáváme od nich dokonalejší 
utěsnění dveřního prostoru a především větší odolnost spodní části dveří proti korozi.
Vozidlo bude vypraveno z Ústředních dílen v Martinově v dubnu 2001.

Ing. Jiří Lukeš

NOVÁ TRAMVAJOVÁ V¯ZBROJ TV - EUROPULSE
Firma ALSTOM, která se na českém, ale i zahraničním trhu uvedla s tramvajovou
výzbrojí TV-PROGRESS, přišla v loňském roce s novinkou ve stejné oblasti.
Jedná se o elektrickou výzbroj TV-EUROPULSE, která využívá pro jízdu tramva-
je asynchronní třífázové motory. Na základě zkušeností získaných při zavádění 
výzbroje TV-PROGRESS, nabídla firma ALSTOM Dopravnímu podniku možnost
získat jednu sadu výzbroje zdarma, pokud proběhnou v DP zkoušky za účelem 
její homologace. Nakonec bylo rozhodnuto ve prospěch nabídky a byla zahájena
montáž na tramvaj ev. č. 948.
Protože se jedná o výzbroj, u které se nepředpokládá využití při modernizaci tram-
vají T3, bylo snahou všech stran sjednotit ji s výzbrojí TV-PROGRESS. Zejména
pokud jde o ovládání vozidla, bylo nutné brát tento aspekt velice vážně. Rozšíření
zkoušek pro řízení tramvaje s výzbrojí TV-EUROPULSE, která se bude v DP 
vyskytovat maximálně ve dvou exemplářích, nepřipadá v úvahu. Výsledek se 
shoduje se záměrem, neboť ovládání obou typů je shodné, včetně rozmístění ovlá-
dacích prvků a postupu při odstraňování závad. Jedinou výjimkou je zrušení 
tlačítka SKLUZ, které ztrácí, u tohoto způsobu regulace, smysl. Z toho vyplývá, že
řidič téměř nepozná, zda řídí tramvaj s výzbrojí PROGRESS nebo EUROPULSE.
Nyní něco k technickým parametrům. Tranzistorová výzbroj ALSTOM-EURO-
PULSE využívá napěťového střídače s využitím IGBT tranzistorů. Podstatou této
regulace je přeměna stejnosměrného napětí 600 V na střídavé třífázové napětí 
s proměnlivou frekvencí a napětím, kterým se napájí vždy dva paralelně zapojené
trakční motory jednoho podvozku. Trakční motory jsou vyvinuty speciálně pro 
tuto výzbroj s označením TAM 1003 se jmenovitým výkonem 84 kW. Pro zajíma-
vost hmotnost motoru činí 320 kg. Jeho výhodou je především absence komutátoru
a uhlíků, což jsou nejzranitelnější části stejnosměrného motoru. V důsledku se 

tedy sníží nároky na údržbu a zvýší se spolehlivost motorů.
Trakční výzbroj je vybavena stejně jako její starší předchůdkyně rekuperační 
brzdou, která při každé brzdě vozidla napájí vlastní okruhy tramvaje jako je topení,
kalorifer a statický měnič. Současně dodává energii zpět do trolejové sítě.

Nové plastové dveře na modernizované T3 ev. č. 967.

Trakční motory označením TAM 1003 se jmenovitým výkonem 84 kW pro výzbroj Alstom-
Europulse vyžadují speciální vinutí. 

Po špatné funkci sypačů písku tramvají nám zůstávají
na tratích našeho podniku hromádky písku v zastáv-
kách a ve výhybkách. Někdy je to tím, že hadice 
sypou písek mimo temeno kolejnice a efektu posypu
tak není dosaženo (u prokluzu a smyku) nebo se z růz-
ných důvodů zadře mechanická výstupní klapa písko-
vače a písek se sype a sype ... Snaha odstranit ten 
druhý nedostatek vede ke zkoušení a zavádění nových
typů pískovačů. Od letošního roku jsou na tramvajové
vozy, které projdou modernizací v ÚD Martinov, mon-
továny nové sypače od firmy DIOSS ELCOM, 
které písek ze sypače doslova dávkují. Je to umožněno
rotujícím válcem, na kterém jsou podélně rozmístěny
čtyři řady štětin kartáčů. Válec s kartáči je umístěn 
ve výsypce sypače a při zastavení válce, plní kartáč 
zároveň funkci uzavírací klapky. Pohon je proveden 
elektromotorem na 24 V se šnekovou převodovkou 
používanou běžně pro pohon stěračů. Dávkování písku

je odvozeno od rychlosti vozidla tak, že množství pís-
ku je závislé na době a plynulosti běhu kartáče. Tím je
umožněno plynulé dávkování písku od hodnoty 0,5 až
do 8 dm3 za minutu. Písek určený pro sypač by neměl
mít větší zrnitost než průměr zrna 5 mm. Zařízení
je namontováno pod podlahou tramvajové skříně 
a v běžném provozu je nepřístupné. Přístup je umožněn
pouze k násypce písku z vnitřního prostoru tramvaje
stejně jako u stávajících pískovačů. Výstup z dávkovače
je veden klasickou ohebnou trubicí pod kolo vozidla.
Topení sypače je vně násypky a vyhřívá a vysouší 
písek, výkon jedné topné spirály je 100 W/24V a dru-
hé 200W/200V. První vozy T3, které budou vybaveny
novým typem pískovače jsou ev. č. 948 - TV EURO-
PULSE, 967 - TV PROGRESS, vyjedou z ústředních
dílen v dubnu letošního roku.

Ing. Jiří Lukeš

SYPAâE PRO TRAMVAJE TYPU T3

Nový sypač písku od firmy DIOSS ELCOM.
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Podle měření činí tato vrácená (rekuperovaná) energie asi 10% spotřebované 
energie. V případě, že síť není schopna nabízenou energii přijmout, uvede se v činnost
záskoková brzda, která zmaří nevyužitou energii v brzdovém odporníku vozidla.
Novinkou ve výzbroji je digitální řízení, neboť elektronický regulátor má charakter
počítače. Tento způsob regulace umožňuje progresivní řízení IGBT prvků. Na druhé
straně klade vyšší nároky na údržbu, neboť vyžaduje odborně školený personál 
a přístrojové vybavení.
Mimo samotnou elektrickou výzbroj je samozřejmě tramvaj osazena dalšími 
agregáty použitými na tramvajích s výzbrojí TV-PROGRESS. Novinkou je nový typ
pískovače, o kterém se píše na jiném místě Zpravodaje.
A jaká se předpokládá budoucnost výzbroje? Vzhledem ke své ceně se výzbroj 
nehodí pro rekonstrukci vozidel typu T3, ale po její homologaci bude snaha využít ji
do nového tramvajového vozidla. Firma ALSTOM se bude snažit prosadit montáž 

i do tramvají CITADIS vyráběných v Katovicích pro polský trh.
V současné době probíhá oživování výzbroje, tramvaj je již schopná pohybu, přesto
se již objevily první problémy při snímání otáček z trakčních motorů. Firma
Pragoimex, výrobce motorů, provede úpravy a poté se bude pokračovat v oživování.
Po odstranění případných dalších závad proběhnou typové zkoušky výzbroje, které
částečně prověří spolehlivost výzbroje. Podmínkou zahájení zkoušek je jejich povo-
lení Drážním úřadem v Praze, kterému již byla odeslána žádost o povolení zkušební-
ho provozu. Z počátku předpokládáme jízdy bez cestujících jen se zkušebními řidiči
s kilometrickým proběhem asi 10 000 km. Poté se tramvaj naloží zátěží a zkoušky 
budou pokračovat dalšími asi 3 000 km. Po případném úspěšném ukončení zkoušek
a schválení Drážním úřadem získá DP další modernizovanou tramvaj. V dalším 
období k ní přibude zřejmě ještě jedna, pro spojení do soupravy.

Ing. Jaromír Štěpán

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o důvodu celkových oprav a úprav
historických tramvají v Ústředních dílnách Martinov. Nyní k vlastním úpravám.
Vzhledem k tomu, že historické motorové vozy neodpovídaly stávajícím předpisům
ČSN v jištění trakčního obvodu proti zkratu, bylo nutno provést úpravy, které nedo-
statek odstraní. Na základě provedených výpočtů bylo rozhodnuto, že pro motorová
vozidla ev. č. 8021, 24 a 106 budou využity rychlovypínače z trolejbusů typu 2HA1,
s nastavenou hodnotou vypínaní trakčního proudu při přetížení - nadproudu na 300A.
U motorového vozu ev. č. 8021 budou dva rychlovypínače umístěny na střeše vozid-
la v místě stávajících automatů, u ev. č. 24 a 106 jeden rychlovypínač v interiéru 
vozu. Pro vozidla ev. č. 25, 50 a 94 byla použita pro zajištění zkratové ochrany 
vysokonapěťová pojistka firmy OEZ Letohrad typu P50V16/500A. Pojistka s držá-
kem je umístěna na střeše vozidla pod větratelným krytem.
Většina historických tramvají je provozována jen při zvláštních příležitostech.
Výjimku tvoří vůz ev. č. 8021, oblíbená "BARBORKA", který je nasazován častě-
ji ke komerčním jízdám pro děti v průběhu celého roku. Z tohoto důvodu bylo 
přikročeno k rozsáhlejším úpravám vozidla, především s ohledem na zvýšení 
bezpečnosti. Na vozidle je vytvořena palubní síť 24V statickým měničem SMT 3,9
firmy ALSTOM, nikl-kadmiovou baterií 17KPL 48P FERAK Raškovice, odpojo-
vačem baterie a natažením nové kabeláže. Vnitřní a vnější osvětlení, směrovky,
koncová světla a bzučáky jsou napájeny napětím z palubní sítě. Stanoviště řidiče
jsou doplněna pomocnými pulty s ovládacími prvky pro reflektory, směrová světla,
výhybku a kontrolními svítilnami. Na stanovišti I. je nad dveřmi pro vstup do saló-
nu umístěn rozvaděč s přepínačem stanovišť, vypínači vnějšího a vnitřního osvětle-
ní, topení a vypínačem zásuvky 600V pro vlečný vůz. S ohledem na obousměrnost
vozidla jsou čela vozu vybavena jak jedním reflektorem s obrysovým, tlumeným 
a dálkovým světlem tak i dvěma obrysovými červenými světly. Přepínání světel,
podle zvoleného směru jízdy, se provádí přepínačem stanovišť. Dále byla provedena
výměna kabeláže 600V, montáž 2 ks rychlovypínačů 2HA1, rekonstrukce topení
600 V a zhotoven stykačový rám se stykači pro statický měnič, topení a vlečný vůz.
Statický měnič, stykačová skříň a skříň baterie jsou umístěny pod rámem vozidla
tak, aby byly přístupné z boku vozu.

Vozidlo "BARBORKA" je určeno pro přepravu osob v sólo provozu nebo ve spoje-
ní v soupravě s vlečným vozem ev.č. 219. Vzhledem k rozsahu provedených změn na
vozidle byl Drážní úřad v Praze v únoru roku 2001 požádán o povolení zkušebního
provozu vozidla s cestujícími za účelem ověření provozní spolehlivosti provedených
změn. Na základě žádosti a zpracovaných technických podmínek změn je zkušební
provoz povolen Rozhodnutím DÚ Praha do 30.6.2001, poté bude požádáno o schvá-
lení změn provedených na vozidle.

Ing. Jiří Lukeš

JE·Tù JEDNOU K OPRAVÁM HISTORICK¯CH TRAMVAJÍ

Kromě elektrického zabezpečení dostává "dvacetpětka" také nový kabát
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Jak to kdysi vypadalo... v Hru‰ovû
Hrušov byl v dávných dobách malou zemědělskou vsí, ležící při soutoku Odry 
a Ostravice. Po staletí poklidný ráz obce narušovaly jen občasné povodně. Zásadním
zlomem však bylo zahájení těžby uhlí v roce 1838 a napojení Hrušova na železnici
v roce 1847 a následný rozvoj průmyslu v okolí, především pak chemického.
V polovině 19. století zajišťovalo Hrušovské nádraží většinu přepravy uhlí do celé-
ho Rakouska - Uherska. V roce 1851 založená Továrna na sodu byla monopolním
výrobcem této důležité suroviny. Brzy svůj sortiment rozšířila také o kyselinu 
solnou a sírovou. Počet obyvatel obce prudce rostl; z 249 v roce 1843 na 7922 
v roce 1910. Tento přírůstek byl tvořen především přistěhovalci německé a polské
národnosti a původně český ráz Hrušova se výrazně změnil.
V roce 1901 byl Hrušov spojen s Polskou (dnes Slezskou) Ostravou úzkorozchodnou

parní dráhou, vedoucí zhruba po dnešní Bohumínské ulici. Kromě dopravy osob 
na nádraží v Hrušově sloužila dráha také pro dopravu uhlí z dolu Trojice do hru-
šovské chemičky. Vozový park tvořily 2 parní motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy,
2 parní lokomotivy, 10 samovýsypných vozů na uhlí a 2 kryté nákladní vozy.
Vozovna, dílny a nádražní budova stanice Hrušov byly vybudovány u dnešní 
křižovatky Bohumínská - Muglinovská - Orlovská. Budova nádraží Polská Ostrava
existuje dodnes, nalezneme ji vedle zastávky Gagarinovo náměstí a dnes je v ní 
trolejbusová měnírna.
V "parní" podobě dráha vydržela až do roku 1911. Tehdy ji koupila země Slezská,
která budovala síť úzkorozchodných místních drah mezi Ostravou, Bohumínem 
a Karvinou - pozdější Slezské zemské dráhy (SZD). Dráha byla elektrifikována 
a spojkou Polská Ostrava - Zárubek napojena na trať Místní dráhy Ostrava - Karviná
(MDOK), která nyní zajišťovala provoz svými elektrickými vozy i do Hrušova. 
O tři roky později vybudovaly SZD trať z Bohumína do Hrušova, kde ji napojily 
na trať do Polské Ostravy a tak vznikla tramvajová trať z Ostravy do Bohumína.
Po dlouhá léta pak Hrušovem projížděly soupravy "bohuminske", křižovaly 
se ve výhybně u tzv. nového hrušovského hřbitova a u chemičky. Původní vozovna
a dílny parní dráhy byly nadále využívány SZD.

Za Rakouska - Uherska, první republiky i za okupace byl Hrušov pohledným, 
kvetoucím městečkem, od roku 1941 pak součástí města Ostravy. Také Slezské zem-
ské dráhy pozbyly samostatnosti a v roce 1949 se staly součástí vznikajícího
Dopravního podniku města Ostravy.
V roce 1952 se v Hrušově objevily první trolejbusy, a to na lince C z náměstí
Republiky k místnímu nádraží v Hrušově. Bývalá výtopna parní dráhy byla po dal-
ší dva roky používána jako trolejbusová vozovna, než byla dokončena dnešní 
vozovna trolejbusů na Sokolské třídě a v Hrušově našly své místo "věžky" pro 
údržbu troleje a vozidla závodové dopravy DPMO. Celý areál místního nádraží byl
asanován koncem 80. let při přípravě výstavby nových hrušovských mostů.
Počátkem šedesátých let došlo ke zkrácení trasy úzkorozchodné tramvaje ve směru
od Ostravy, nejprve do Muglinova, později až za opravovaný nadjezd přes trať ČSD
u chemičky. Trolejbusová trať byla prodloužena do centra Hrušova na Žižkovu 
ulici, později pak až na dnešní smyčku v Hrušově, kde byla ukončena tramvaj 
z Bohumína.
Počátek 70. let znamenal pro Hrušov začátek konce. Zrušením bohumínské tramvaje
v roce 1973 značně poklesla frekvence cestujících na trolejbusových linkách 103 
a 105. Nádraží Ostrava - Hrušov 
bylo pro osobní dopravu uzavřeno.
Autobusy ČSAD již pouze projíždě-
ly po nové silnici napříč Hrušovem,
která jej rozdělila na dvě části. Navíc
celá oblast silně trpěla poddolová-
ním a trvalým zápachem a prašností
z okolních závodů. Mnozí lidé hle-
dali nový domov v moderních 
sídlištních oblastech a na jejich mís-
to se stahovalo nepřizpůsobivé 
obyvatelstvo. Hrušov se vylidňoval.
Devadesátá léta zpečetila osud
Hrušova definitivně. Většina domů
byla zničena poddolováním, ty ostatní
z velké části padly za oběť výstavbě
nového průtahu Hrušovem ve zvýše-
né niveletě. "Ránu z milosti" pak 
zasadila nešťastné čtvrti povodeň 
v roce 1997.
Někdy se říká, že "kdo s čím zachází,
s tím také schází". V případě
Hrušova je to přesné - řeky Odra 
a Ostravice, doly a průmyslové závo-
dy, které Hrušov živily, jej vlastně 
i zahubily. Vzpomeňte si na to, až
pojedete místy, kde pár zbylých do-
mů sotva připomíná bohaté, životem
pulsující místo našich prababiček.

Ing. Robert Janků

Takto vypadal Hrušov v posledních letech habsburské monarchie. Po staré Bohumínské uli-
ci (dnes Stará cesta) projíždí tramvajový vůz Slezských zemských drah na své cestě do
Bohumína.

Povodeň v roce 1997 znamenala poslední ránu těžce zkoušené ostravské čtvrti. Stará
Bohumínská ulice, zaplavená do výšky několika metrů, jen málo připomíná rušnou obchod-
ní třídu z počátku století...

Hrušovské místní nádraží za 2. světové války, kdy byl Hrušov hraničním městem s Polskem
a s Německem. Za povšimnutí stojí zatemnění čelních reflektorů - opatření proti nočním 
leteckým útokům.

Mapa Hrušova z konce 60. let. Uliční síť je ještě
v původním stavu, výstavba průtahu se teprve
připravovala. Tramvaj již opustila ulici
Bohumínskou (vyznačena žlutě) a končila u dneš-
ní trolejbusové smyčky. Trolejbusová trať vedla
po ulici Žižkově, kolem oblíbeného koupaliště.
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Seriál o vydan˘ch
pohlednicích 
historick˘ch 
vozidel

č. 6 - Tramvaj ostravských
dětí - populární „Barborka“
je pro Ostravany symbolem staré
dřevěné tramvaje. Vznikla v roce
1965 úpravou motorového vozu 
ev. č. 21 vyrobeného v dílnách
Moravsko - ostravské místní dráhy 
v roce 1922.
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