
Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2015 
 

 
1. Výstavní sezóna 2015 
 

sezóna 2014  sezóna 2015 
celkový počet výstavních dní            43         57 
počet návštěvníků: 
- celkem      15 130   21 018 
- z toho během výstavních dnů (so, ne, svátky) 13 605   14 696  

- z toho během Muzejní noci přibližně   -------     3 120 
- z toho v pracovní dny      1 525     3 202  
- průměrný výstavní den (so, ne, svátky)       324        203  
Tržby v pokladně muzea: 
- celkem      520 238 Kč  519 636 Kč 
- za vstupenky      282 073 Kč  265 250 Kč 
- za zboží prodané v pokladně   238 165 Kč  254 386 Kč

   
Letošní sezóna Muzea MHD byla zahájena v sobotu 28. března a ukončena v sobotu 

28. září. Zkrácení výstavní sezóny o 7 podzimních týdnů bylo v důsledku začátku 
plánovaných stavebních prací v hale muzea. Ve dnech 19. a 20. září bylo muzeum uzavřeno 
z důvodu konání oslav 140 let MHD v Praze. Při této příležitosti se takřka všechna vozidla 
z expozice vydala na slavnostní průvod Prahou. Počet diváků této akce lze odhadovat 
v řádech několika desítek tisíc. 

Muzeum bylo v uplynulé sezóně otevřeno 3 dny zdarma – v sobotu 30. 5. ke dni dětí, 
v neděli 13. 9. v rámci Dne evropského dědictví a Měsíce zdravé šestky a v sobotu 13. 6. 
v rámci festivalu Muzejních nocí. 

 
Celkové tržby jsou i přes vyšší počet výstavních dní s minulým rokem srovnatelné.  
 
 

2. Opravy a rekonstrukce vozidel muzea 
 

Trolejbus Praga TOT č. 303 
 
Renovace nejstaršího pražského trolejbusu zdárně 
pokračuje v kooperaci autobusových i tramvajových dílen 
v Hostivaři. V průběhu roku se pracovalo převážně 
v interiéru vozu. Z větší části je dokončená výdřeva vozu 
včetně kabiny řidiče a rámů sedadel. Zvenku dostala 
karosérie nové skládací dveře včetně ovládacích 
mechanismů.  
 
 

 
 



Svářečský vůz Praga V3S 
 
Od ledna do září proběhla v hostivařských ústředních 
dílnách DPP oprava nového muzejního exponátu – Pragy 
V3S. Vůz prošel klempířskou opravou, má kompletně nový 
lak, přetěsněné agregáty celého podvozku a nová kola. 
Nyní vypadá jako nový. 
 
 
 
 

 
Montážní vůz Škoda 706 RT Schörling č. 6-0220 

 
Již zcela dožitý motor vozu prošel v motorárně Ústředních 
dílen v Hostivaři velmi zdařilou kompletní generální 
opravou.  

 
 
 
 
 

 
Autobus Jelcz 272 (RTO)  č. 4881 

 
Vadný motor autobusu byl vzhledem k nedostatku času na 
opravu před slavnostním průvodem autobusů vyměněn za 
jiný. V současné době probíhá v motorárně ÚD Hostivař 
generální oprava motoru původního. 
 
 
 
 
 

  
Autobus Citybus č. 3251 

 
V letošním roce se v ÚD BUS podařilo dokončit opravu 
podlahy vozu a nalakovat pevné části karosérie. Autobus 
má kompletně opravenou karosérii, motor, převodovku 
i nápravy. Dále probíhá shánění původních dílů 
a provozních doplňků, které vozu dají vzhled z období 
těsně po roce 2000.  
  
 
 



Tramvaj T3 SUCS č. 7292 
 
Vůz prošel opravou podvozků v rozsahu PO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historický staniční sloupek 

 
Kolekci světelných staničních sloupků doplnil exemplář prezentující 
výstupní zastávku používanou u pražských tramvají od 70. let. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kompletní příprava muzejních vozidel na slavnostní průvody 

 
Celý rok 2015 probíhaly přípravy drtivé většiny muzejních 
vozidel na jízdu v průvodech k 90. výročí autobusů a k 140. 
výročí MHD v Praze (zahájení provozu koňky). Vzhledem 
k velkému objemu přípravných prací muzejních vozů byla 
pro tento rok pozastavena většina renovačních prací v dílně 
muzea ve Střešovicích. 
 
 
 

 
 
3. Výhledové opravy a rekonstrukce 

 
Trolejbus Praga TOT č. 303 

Plánuje se pokračování v celkové opravě do vzhledu z počátku provozu trolejbusů v Praze. 
 
Autobus Škoda 506 N č. 53 

Po dokončení výroby systému brzdy na zadní nápravě by mělo dojít k úpravě a usazení 
motoru a převodovky do rámu autobusu. 

 
Tramvaj č. 88  

Oprava dřevěných rámů oken vozu zahrnující drobné truhlářské práce, škrábání starého 
lakování, nové moření a lakování. 
 



 Osvětlení 1. haly muzea 
Výroba a osazení historizujících interiérových lamp namísto zářivkových těles. 

 
 

4. Osvětová činnost 
 

- Průvod - 90 let provozu autobusů v Praze – účast muzejních autobusů Škoda 706 RO, Jelcz 
272 (RTO), Karosa ŠM 11 a Karosa B 731. 

 
- Průvod - 140 let MHD v Praze – účast takřka všech muzejních tramvají, 3 montážních vozů 

a svářečské Pragy V3S. 
 
- DOD Vršovice – zapůjčení trolejbusu Tatra T400 na Den otevřených dveří v garáži 

Vršovice. 
 
- DOD DPmCB – zapůjčení autobusu Škoda 706 RO na Den otevřených dveří DP města 

České Budějovice. 
 
- Czechbus 2015 - vystavení autobusu Škoda 706 RO na autobusovém veletrhu. 
 
- Dny evropského dědictví a Měsíc zdravé šestky - muzeum navštívilo během jednoho dne 

255 lidí. 
 
- Pražská muzejní noc – během nočního festivalu zavítalo do muzea 3120 návštěvníků. 
 
- Zážitková turistika – dlouhodobě minimální zájem - za celou sezónu 2015 prodáno pouze 12 

vstupenek. 
 
- Koncerty – cyklus koncertů vážné hudby s názvem „RENCONTRES 2015“. Celkem 8 

koncertů v rámci běžného vstupného. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosinec 2015 
Zpracoval: Ing. Ondřej Láska, muzeum MHD Střešovice 


