Zápis z 1. zasedání OS SDP Trolejbusy v roce 2012
konaného ve dnech 28. a 29. 3. 2012 v Ústí nad Labem
Program zasedání:
1) zahájení jednání
2) zprávy ze zasedání správní rady SDP ČR
3) změny v legislativě, které se týkají trolejbusové dopravy
4) zprávy z jednotlivých dopravních podniků
5) prezentace firem, spolupracujících v oblasti trolejbusové dopravy
6) exkurze do trolejbusové vozovny
7) závěr jednání
1) Zahájení
Zasedání zahájil předseda OS pan Kraus, účastníky jednání přivítal náměstek výkonného ředitele
pro dopravu DP města Ústí nad Labem pan Šlejtr.
2) Zprávy ze zasedání správní rady SDP – ČR
Informace ze zasedání správní rady podal pan Macháček. Úřad na ochranu osobních údajů řeší
problémy okolo shromažďování dat při prodeji SMS jízdenky – data neshromažďuje dopravce, ale prodejce
jízdenky (což nebývá dopravní podnik).
SDP nesouhlasí s pohledem na „nemorální vybírání přirážek k jízdnému“. Exekutorské přirážky nás
mrzí, ale nejsou prvotním problémem.
Poznámky k návrhu nového drážního zákona – rozdělení na „velkou“ a obecní dráhu. Bude nutné
vytvořit pracovní skupiny na projednávání podrobností návrhů.
3) Změny v legislativě, které se týkají trolejbusové dopravy
Pan Švasta z Drážního úřadu – seznámení s novou vyhláškou 12/2013 a zkouškami řidičů trolejbusů
a revizních techniků.

4) Zprávy z jednotlivých dopravních podniků
DP Brno
pan Čech: v plánu rekonstrukce 21Tr z Jihlavy a Hradce Králové.
pan Šimka: seznámení s projektem Trolley, informace o 3. evropském dnu
trolejbusů.
DP České Budějovice pan Pícha: V provozu celkem 57 trolejbusů (34x15Tr, 1x21Tr, 22x25Tr). Špičková
výprava 47 vozů na 5 linkách
DP Hradec Králové
pan Kozoň: v provozu 35 vozů.
DP Mariánské Lázně pan Nedvěd: celkem v provozu 9 trolejbusů (2x14Tr, 7x24Tr). Oslavy 60-ti let
provozu TB a 130-ti let elektrické trakce.
DP Ostrava
pan Stachovič: v provozu 65 trolejbusů. Pokles dopravních výkonů, personální audit.
Oslavy 60-ti let provozu TB v Ostravě.
DP Pardubice
pan Vytlačil: v provozu 55 trolejbusů (6x28Tr, 6x24Tr, 15x21Tr, 28x15Tr). Denní
výprava 43 vozů. Oslavy 60-ti let provozu TD.
DP Plzeň
pan Růžička: v provozu 88 vozů. Propagační jízdy historickým trolejbusem Škoda
9Tr. Vyřazované vozy nabízejí k prodeji.
DP Ústí nad Labem
pan Kysilka: v provozu celkem 66 trolejbusů. V provozu nová trať okolo nádraží na
Střekov a lanovka na Větruši.

Strana 1/2

Soubor: 120328_Sdružení Ústí nad Labem.doc

DP Zlín

DP Bratislava

DP Banská Bystrica
DP Košice
DP Prešov
DP Žilina

pan Červený: v provozu 55 trolejbusů (6x14Tr, 26x15Tr, 14x24Tr, 9x25Tr), denní
výprava 48 vozů, roční nájezd 3,4 mil. vozokm. Provádí rekonstrukce trolejbusů (i
pro cizí zákazníky) ve spolupráci s firmou Zliner.
pan Bilčík: v Bojnicích se bude konat mezinárodní konference o trolejbusové
dopravě. V majetku DP celkem 123 trolejbusů (6x25Tr, 39x15Tr, 1x21Tr, 77x14Tr),
celkový dopravní výkon je 5,7 mil. vozokm, výprava 96 vozů ve dne, 2 noční. Skluz
v provádění CO, z technických důvodů se nevypravují vozy. Je snížená dotace o
10%.
v plánu nákup 15ti trolejbusů z fondů EU.
do tohoto podniku se ztratily po reorganizacích veškeré kontakty.
trolejbusová doprava se úspěšně rozvíjí (další podrobnosti nejsou známy).
ujasňují si, zda pokračovat s trolejbusovou dopravou.

5) Prezentace firem, spolupracujících v oblasti trolejbusové dopravy
SOT Libchavy
pan Černý: výrobní řada autobusů pro přestavbu na trolejbusy.
Cegelec
pánové Bednář a Novák: trakční výzbroje a pohony pro ED a TB. Trolejbusy SOR
TNC12, SOR TNB12, SOR TNB18. Představení 18ti metrového trolejbusu Solaris
pro Salzburg – pohon 2. nápravy a nový střešní kontejner. Vozy jezdí bez stahováků.
Sériová nabídka superkondenzárorů.
Prezentace používaných řešení nanášení nemrznoucí kapaliny na trolej.
CIEB
pan Čepek: inovovaná sedadla pro cestující ve vozidlech.
Lekov
pan Pálek: výrobní program firmy, výměna mechanických sběračů za poloautomaty.
DTD Future
pan Koudelka: výrobní program firmy, provádějící žárové nástřiky kovových
materiálů, referenční aplikace.
6) Exkurze do trolejbusové vozovny dopravního podniku

7) Závěr
Druhé zasedání odborné skupiny v roce 2012 proběhne v říjnu v Brně.

zapsal Ing. Dalibor Šimka
tajemník OS Trolejbusy

schválil Mgr. Michal Kraus
předseda OS Trolejbusy
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