Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2021

1. Výstavní sezóna 2021
sezóna 2020
76

celkový počet výstavních dnů
počet návštěvníků:
- celkem
15 904
- z toho během výstavních dnů (so, ne, svátky + st) 15 205
- z toho v pracovní dny
699
- průměrný výstavní den
200
Tržby v pokladně muzea:
- celkem
1 322 701 Kč
- za vstupenky
919 440 Kč
- za zboží prodané v pokladně
403 261 Kč

sezóna 2021
88
15 225
14 399
826
164
1 329 756 Kč
817 950 Kč
511 806 Kč

Výstavní sezóna Muzea MHD byla v roce 2021 netradičně zahájena až 8. května. Důvodem byla
omezení, související s pandemií koronaviru. Muzeum pak bylo otevřeno o víkendech a svátcích (v období 2.
června až 1. září i ve středeční odpoledne) až do konce roku. Historicky poprvé bylo muzeum otevřené
i mezi vánočními svátky – ve středu 29. prosince. Celkový počet výstavních dnů byl i přes ztrátu prvních
čtyř měsíců, druhým nejvyšším v historii Muzea MHD.
Nižší průměrná návštěvnost je dána opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19.
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Novinkou v expozici muzea se od července, na dobu přibližně jeden a čtvrt roku, stal zapůjčený
tramvajový vůz z Plzně. Jde o nejstarší dochovanou provozní elektrickou tramvaj v ČR, která byla vyrobena
v roce 1899 a stála u zahájení tramvajové dopravy v Plzni.
V průběhu celé sezóny mohli návštěvníci muzea využít také audio průvodce, který je již rok k
dispozici a nabízí více než dvě hodiny zajímavostí nejen o vystavených exponátech, ale také o významných
osobnostech pražské městské hromadné dopravy. Audio průvodce je součástí aplikace Prague trips a je
k dispozici zdarma.
Nově byla v roce 2021 zrealizována naučná stezka po stopách lanovky na Letnou a po trati první
české (pražské) elektrické dráhy.
V roce 2022 bude Muzeum MHD otevřené podle stávajícího schématu, tedy o víkendech a svátcích
až do konce roku. Pravidelná středeční otevírací doba v průběhu letních prázdnin se osvědčila, proto je
plánována i na červen až srpen roku 2022.
2. Opravy a rekonstrukce vozidel muzea
Autobus Škoda 506 N č. 53
Práce na autobusu probíhaly především v interiéru, který
byl z větší části dokončen. Provedeno zasklení, výroba
dřevěných obkladů interiéru, výroba lavic, lakování stěn
stropu i podlahy. Střecha byla potažena novým plátnem
a natřena. Proběhla kusová výroba drobnějšího kování vozu
a unikátních směrovek podle dochovaných fotografií.
Zkoušíme soutěžit externího dodavatele, který by vůz
zprovoznil.
Autobus Ikarus 280 č. 4382
Na autobusu probíhaly karosářské práce, kdy byla celá konstrukce karosérie vozu pečlivě opravena. Řada
prvků nosných částí musela být z důvodu pokročilé koroze zcela vyměněna. Opravou prošly i demontované
nápravy. Demontovány byly rozvody provozních kapalin a byla objednána výroba rozvodů zcela nových.
Tramvajový vůz T 1 č. 5001
Došlo k dílčím demontážím karosérie a podlahy vozu. Při demontáži elektrovýzbroje byly označeny
a změřeny všechny vodiče kabeláží, aby mohlo po opravě karosérie dojít k jejich kompletní výměně.
Trolejbus Praga TOT č. 303
U trolejbusu pokročily elektrikářské práce, kdy byly prakticky dokončeny rozvody svazků kabeláží ve
vozidle. Rozvody 24 V byly postupně oživovány a doplňovány ovladači, které byly k dispozici, případně
ovladači k tomuto účelu nově vyráběnými. Zpracována byla i průvodní dokumentace k výrobě nového
řadiče (spínacího kontroléru), který stále chybí. Zatím se marně snažíme najít dodavatele tohoto řadiče.
Montážní vůz Mercedes Schörling
Celá zadní náprava vozu prošla generální opravou, včetně výměny listových per za zcela nové.
Autobus Karosa B 731 č. 3709
Provedena oprava brzd, řízení, přetěsnění motoru, servis elektroinstalace vozu.
Údržba
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Celoroční péče a údržba muzejních vozidel s cílem udržení jejich provozuschopnosti a průběžným
zlepšením jejich technického stavu i historické věrnosti. U tramvajových vozů čísel 109, 526, 2222, 1111
a 1219 byly práce spojeny i s přípravami na průběžné ověřování technické způsobilosti v rámci získávání
Průkazů způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení.
3. Nové sbírkové přírůstky
Jízdenkový automat Mikroelektronika AVJ
Předprodejní automaty na jízdenky Mikroelektronika AVJ byly v roce 1996 zavedeny
spolu se změnou odbavovacího systému. Nahradily původní automaty Merona, jehož
zástupce je již řadu let součástí expozice Muzea MHD. Nyní je součástí muzejní sbírky
i poslední používaný automat Mikroelektronika, který dosloužil ve velmi dobrém stavu
na letišti Václava Havla v Terminálu 1.

Hasičský automobil LIAZ 101.860 CAS K 25 – 4x4
V listopadu 2021 byl Muzeu MHD předán hasičský vůz,
který sloužil v Hasičském záchranném sboru DPP od
začátku roku 1987. Tento exponát prezentuje historii
podnikových hasičů, kteří jsou součástí DPP již od roku
1974.

Autobus Ikarus 620
Cenným střípkem do historie poválečné autobusové
dopravy v Praze, je získání vraku autobusu Ikarus 620.
Tento typ maďarského autobusu byl do DP Praha dodán na
přelomu let 1963 a 1964 v počtu 40 kusů. Po celkové
renovaci by měl autobus prezentovat autobusovou
dopravu hlavního města v období poloviny 60. let.
4. Výhledové opravy a rekonstrukce
Trolejbus Praga TOT č. 303
Výroba chybějícího elektrického vybavení trolejbusu.
Autobus Škoda 506 N č. 53
Výběr vhodného externího zhotovitele, který by měl provést zprovoznění pohonu vozu, výrobu vzduchové
soustavy a dalších dílčích prvků vozu.
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Autobus Ikarus 620
Výběr vhodného externího zhotovitele, který by měl provést renovaci karosérie a interiéru vozu.
Autobus Ikarus 280 č. 4382
V Ústředních dílnách bus budou pokračovat práce na celkové generální opravě vozu.
Tramvaj T1 č. 5001
V Opravně tramvají Hostivař se předpokládá provedení generální opravy skeletu vozové skříně.
Kropící tramvaj č. 2504
Výběr vhodného externího zhotovitele, který by měl provést výrobu repliky pojezdu kropící tramvaje
s využitím vraku pojezdu jiného dochovaného vozu.
Trolejbus Škoda 8 TR č. 494
V Ústředních dílnách bus bude provedena kompletní oprava původní tlakovzdušné výzbroje. Opravou
projde i uložení zadní nápravy, včetně odpružení.
Získání Průkazů způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení
Pro rok 2022 jsou v plánu postupné přípravy tramvajových vozů čísel 3063, 1580, 6149 a 4072 pro vydání
Průkazů způsobilosti. Tyto práce byly naplánovány pro celkem 38 vozů na období let 2019 až 2025.
V současné době má nově vystavený Průkaz způsobilosti již 17 vozů.
5. Osvětová činnost

Realizované akce v roce 2021:
Červen:
4. 6. – Zážitkové jízdy muzejní tramvají KT8D5 č. 9048 na trase nové tramvajové linky č. 19.
19. 6. – Ukončení provozu tramvají typu T6. Výstava muzejního vozu č. 8702 a jízda v průvodu.
26. 6. – Rozlučka s autobusy Karosa. Průvod a výstava
26. a 27. 6. – Zážitkové jízdy muzejní tramvajovou soupravou vozů 109 + 526 při příležitosti výročí
120 let od uvedení vozu č. 109 do provozu.
27. 6. – Výstava muzejních autobusů Škoda 706 RO, Karosa ŠM 11, Karosa B731 a Citybus na
dvoře vozovny Střešovice.
Červenec:
12. a 13. 7. – Komentované prohlídky s Křižíkem v Muzeu MHD.
14. a 21. 7. – Komentované procházky po stopách lanovky na Letnou a po trati první české (pražské)
elektrické dráhy.
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15. – 17. 7. – Hudební festival Vozovna – koncerty na dvoře vozovny Střešovice.
18. 7 – Průvod tramvají Prahou k výročí 130 let elektrických tramvají. Muzeum MHD vypravilo
vozy č. 109 + 526, zapůjčený vůz č. 18 z Plzně a vybrané zástupce komerčních historických vozů.
19. a 20. 7. - Komentované prohlídky s Křižíkem v Muzeu MHD.
31. 7. – Výstava historických automobilů na dvoře vozovny Střešovice. Cíl vzpomínkové
mezinárodní jízdy spolehlivosti Československem 1921 k jejímu 100. výročí.
Srpen:

Září:

Říjen:

28. 8. – První ročník mezinárodní výstavy tramvajových modelů v Muzeu MHD.
31. 8. – Komentovaná procházka po trati první pražské linky trolejbusu – Vozovna Střešovice – U
Matěje.
11. 9. – Zážitkové jízdy historickou soupravou metra Ečs a muzejní tramvajovou soupravou č. 2222
+ 1111 + 1219.
13. 9. – Vernisáž výstavy obrazů Mileny Panákové v Muzeu MHD.
25. 9. – DOD garáž Klíčov – výstava muzejního autobusu Karosa ŠM 11.
25. 9. – Autobusový den PID v Letňanech – jízdy muzejních autobusů Škoda 706 RO a Karosa
B731.

6. 10. - Komentovaná prohlídka s Křižíkem v Muzeu MHD.
Listopad:
21. 11. – Výstava hasičských vozidel Hasičského záchranného sboru DPP na dvoře vozovny
Střešovice.
28. 11. - Rozsvícení vánoční výzdoby vozovny, tramvají a autobusu (bez účasti veřejnosti).
Prosinec:
1. 12. - Komentovaná prohlídka s Křižíkem v Muzeu MHD.
19. 12. – Křest knihy „13 + 1 příběh 130leté lanovky na Petřín“ v Muzeu MHD.
28. a 30. 12. – Komentované noční prohlídky v Muzeu MHD.
V průběhu celého léta probíhal o sobotách v Muzeu MHD cyklus koncertů komorní hudby. Koncerty byly
přístupné v rámci běžného vstupného do muzea.
Plánované akce na rok 2022:
Leden:
11. 1. - Výročí 30 let „třístovek“. Jízda retro Karosou B951 do Hovorčovic (dopoledne)
a Ořechu (odpoledne) - fotopříležitost.
Únor:
5. 2. – První veřejné vystavení trolejbusu Praga TOT v Muzeu MHD.
14. 2. - Komentovaná prohlídka – historie tarifu pražské MHD
Březen:
14. 3. – Komentovaná prohlídka – příběhy muzejních exponátů.
26. 3. - Zahájení provozu historických tramvajových linek.
Duben:
11. 4. - Komentovaná prohlídka – bezpečnost v dopravě.
15. 4. – Pletení pomlázek v muzeu.
23. 4. – Výstava nákladních automobilů na dvoře vozovny Střešovice.
Květen:

DP27-0-900700

Strana 5/6

7. 5. – Autobusový den PID Letňany. Linka muzejními autobusy a retrobusy z Letňan do
Střešovic.
8. 5. – Výstava historických autobusů na dvoře vozovny Střešovice.
14. 5. – Jízdy trolejbusu Tatra T400 v Pardubicích.
16. 5. - Komentovaná prohlídka – historie a současnost vozovny Střešovice.
21. 5. – Sraz auto-moto veteránů zaměstnanců DPP.
28. 5. – Jízdy vozů 3062 a 3063 (Ponorky) k výročí 80 let od vyrobení.
Červen:
1. 6. – Mezinárodní den dětí – otevřené muzeum, skákací hrad na dvoře vozovny (zahájení
otevíracích dní ve středu odpoledne do 31. 8.).
11. 6. – Pražská muzejní noc.
13. 6. - Komentovaná procházka - výročí 125 let od zahájení provozu elektrické dráhy Smíchov
– Košíře.
21. až 25. 6. – Hudební festival Vozovna. Koncerty v úterý, středu, pátek a sobotu.
23. 6. – Zahájení výstavy o SPŠD k výročí 70 let.
Červenec:
18. 7. - Komentovaná procházka po trati první elektrické dráhy Fr. Křižíka a lanovky na
Letnou.
23. 7. – Foto akce k výročí 70 let od výroby lokomotivy 4072 – jízda v okolí vozovny.
Srpen:
27. a 28. 8. - Druhý ročník mezinárodní výstavy tramvajových modelů v Muzeu MHD.
29. 8. - Komentovaná procházka po první trolejbusové trati Střešovice – Sv. Matěj.
Září:
1. 9. – Křest nové publikace vydané k výročí 125 let od zahájení činnosti Elektrických podniků
královského hlavního města Prahy.
12. 9. – Komentovaná prohlídka - vrchní vedení.
17. 9. - 40 let garáže Řepy + DOD. Plánované jízdy muzejními a retro autobusy na lince
spojující garáž s vozovnou Střešovice.
Říjen:
10. 10. - Komentovaná prohlídka - výročí 60 let provozu tramvají T3.
Podzimní jízdy muzejních trolejbusů Tatra a Škoda na nové trolejbusové trati Letňany Čakovice. Připomenutí 50 let od ukončení trolejbusového provozu v Praze (termín bude
upřesněn).
30. 10. – Halloween v Muzeu MHD – dlabání dýní.
Listopad:
14. 11. - Komentovaná prohlídka - výročí 60 let provozu tramvají T3.
20. 11. - Průvod tramvají T3 – výročí 60 let od zahájení provozu. Jízda muzejního vozu č. 6149.
26. 11. – Rozsvícení vánoční flotily DPP + vozovny Střešovice + vánočního stromu.
Prosinec:
4. 12. - Mikuláš v Muzeu
18. 12. - Adventní koncert v Muzeu
27. a 29. 12. - Komentované noční prohlídky Muzea MHD.
Leden 2022
Zpracoval: Ing. Ondřej Láska, Muzeum MHD Střešovice
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