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Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2022 
 

 
 

 
1. Výstavní sezóna 2022 

sezóna 2022  sezóna 2021 
celkový počet výstavních dnů                     125         88 
počet návštěvníků: 
- celkem      28 375   15 225 
- z toho během výstavních dnů (so, ne, svátky + st) 26 429   14 399 
- z toho v pracovní dny       1946        826 
- průměrný výstavní den         211        164 
Tržby v pokladně muzea: 
- celkem                 2 580 585 Kč        1 329 756 Kč 
- za vstupenky      1 591 200 Kč           817 950 Kč 
- za zboží prodané v pokladně      989 385 Kč           511 806 Kč 
 
Výstavní sezóna Muzea MHD trvala v roce 2022 od počátku ledna až do konce prosince. 

Premiérovému celoročnímu provozu odpovídá i rekordní počet výstavních dnů, který poprvé překonal 100 
dní v kalendářním roce. Muzeum bylo otevřeno o víkendech a svátcích (v období 1. června až 31. srpna i ve 
středeční odpoledne). Historicky poprvé bylo muzeum otevřené i mezi vánočními svátky – ve středu 29. 
prosince.  

Celková návštěvnost v porovnání s rokem 2021 výrazně narostla. V porovnání návštěvnosti za 
posledních 10 let se rok 2022 řadí k těm nejsilnějším. Celkový počet návštěvníků Muzea MHD od jeho 
otevření v roce 1993 by měl v prvním čtvrtletí 2023 dosáhnout 500 tisíc. 
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Průměrná denní návštěvnost je v porovnání s rokem 2021 vyšší, ale za posledních 10 let je 
díky rostoucímu počtu výstavních dnů nižší i přes rostoucí celkovou návštěvnost. 

 

 
 
 

V průběhu muzejní sezóny bylo uspořádáno velké množství akcí, které měly za cíl ukazovat muzejní 
exponáty veřejnosti i jinak, než je v běžném výstavním dnu. V průměru blížícím se jedné akci týdně se 
Muzeum představilo formou různých komentovaných prohlídek, koncertů, jízd různými muzejními vozidly, 
příležitostnými programy pro malé i velké návštěvníky, či krátkodobými výstavami. Mimo akcí určených 
veřejnosti bylo v Muzeu realizováno i několik akcí pro uzavřenou společnost. Šlo například o mezinárodní 
setkání představitelů světových dopravních muzeí, výroční setkání zaměstnanců DPP, jednání Sdružení 
dopravních podniků ČR, nebo křest nového svazku Encyklopedie pražské MHD. 

Počátkem února byl v Muzeu premiérově představen renovovaný trolejbus Praga TOT z roku 1936. 
Vozidlo je prozatím v neprovozním, avšak vystavovatelném stavu. 

V září byla ukončena zápůjčka tramvajového vozu Křižík&Brožík č.18 z Plzně. Zápůjčka vozu 
z roku 1899 trvala celkem jeden a čtvrt roku a tramvaj se s Prahou rozloučila třemi zážitkovými jízdami pro 
veřejnost. 

Od října dostávají návštěvníci Muzea nové pamětní vstupenky s autorským obrázkem architekta 
Davida Vávry. 

Začaly práce na přípravě projektu nové expozice Muzea MHD ve spolupráci s vysoutěženou firmou 
SGL projekt. Projekt by měl být hotov do poloviny roku 2023. 

V roce 2022 bylo vydáno a nabylo právní účinnosti společné povolení pro stavbu haly pro silniční 
vozidla. Na začátku roku 2023 je plánováno vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a ve druhé 
polovině roku 2023 by měla být výstavba nové haly zahájena. 

V roce 2023 oslaví Muzeum MHD 30 let své existence. Prvním připomenutím tohoto výročí bylo 
vydání nového nástěnného kalendáře na rok 2023 s fotografiemi muzejních vozidel. 

 
 
 

2. Opravy a rekonstrukce vozidel muzea 
  

Autobus Škoda 506 N č. 53  
Práce na autobusu byly zaměřeny převážně na výrobu a doplňování drobnějších prvků vozu. Další práce 
byly zaměřeny na přípravu vozu k jeho předání vysoutěžené externí firmě (Zliner). Ta by měla vozidlo 
zprovoznit a dále pokračovat v kompletaci vozu. K převozu autobusu do Zlína došlo 25. října. 

 
Trolejbus Praga TOT č. 303 

U trolejbusu byly práce zaměřeny převážně na dokončení drobnějších vizuálních částí vozu, aby mohl být 
prezentován veřejnosti jako statický exponát. 
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Autobus Ikarus 280 č. 4382 

Do pečlivě opravené a ošetřené konstrukce karosérie autobusu byly namontovány repasované nápravy 
a nová vzduchová soustava. Dále probíhá montáž nových schodů a vnějšího oplechování. Nezanedbatelnou 
součástí oprav je náročný proces shánění nových dílů z maďarské produkce. Veškeré činnosti zajišťují 
Ústřední dílny bus v Hostivaři. 

 
Trolejbus Škoda 8 Tr č. 494 

V Ústředních dílnách bus proběhla generální oprava uložení zadní nápravy 
s výměnou listových pružnic za zcela nové. Dále byly kompletně vyměněny 
původní a zcela dožité rozvody vzduchotlaké soustavy a byla provedena 
částečná oprava stropu vozu. 

 
Kropící tramvaj č. 2505 

Projektové přípravy ke stavbě repliky pojezdu vozu. 
 
Tramvajový vůz T 1 č. 5001 

Vozu se po většinu roku věnovali karosáři Opravny tramvají Hostivař, kteří postupně provedli důkladnou 
opravu střechy, interiérových částí, schodů, vnějšího plechování a pokračují v úrovni podlah. Veškeré práce 
jsou spojeny s rekonstrukcí vozu do původní podoby, odpovídající úplným počátkům provozu tohoto vozu. 

 
Údržba 

Celoroční péče a údržba muzejních vozidel s cílem udržení jejich provozuschopnosti a průběžným 
zlepšením jejich technického stavu i historické věrnosti. 
U tramvajových vozů čísel 3063, 1580, 6149 a 4072 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 
  

Dopravní majáček 
Sbírka dopravních zařízení byla obohacena o historický dopravní majáček používaný na 
tramvajových refýžích od 50. let. Vrak nekompletního majáčku byl doplněn o chybějící 
části, kompletně opraven a vystaven v expozici. Vhodně doplňuje sbírku staničních 
sloupků v Muzeu. 

 
Podvozek tramvaje T3 v řezu 

U příležitosti výročí 60 let provozu tramvají typu T3 s cestujícími 
v Praze, došlo k představení nově zrenovovaného tramvajového 
podvozku, který do roku 2017 byl učební pomůckou v tramvajové 
škole DPP. Podvozek je z výukových důvodů na zásadních 
konstrukčních místech „v řezu“. Do budoucna se plánuje ještě 
vnitřní nasvícení řezových částí a elektricky ovládané 
rozpohybování jedné nápravy.  
 



 

DP27-0-900700 Strana 4/8 

Karosérie autobusu Praga NO č. 49 
V rámci likvidace rekreační chatky byla získána karosérie původního autobusu Elektrických podniků hl. m. 
Prahy (předchůdce dnešního DPP). Karosérie autobusu z roku 1929 byla v roce 1948 odprodána a byla 
adaptována na chatku nedaleko Káraného. Na konci roku 2022 přestala sloužit svému účelu a v lednu 2023 
bude fyzicky převezená do sbírky Muzea. 
 

Autobus Praga NDO č. 199 
V průběhu roku 2022 se podařilo uzavřít smlouvu na koupi původního pražského autobusu Praga NDO 
z roku 1948. K fyzickému předání do sbírky Muzea MHD zatím ne vinou DPP nedošlo. K předání by snad 
mohlo dojít v první polovině roku 2023. Tím bude završena dlouholetá snaha o kompletní sbírku Muzea 
poválečných zásadních typů autobusů provozovaných v DP Praha. 
 
 
 
4. Výhledové opravy a rekonstrukce 

 
Trolejbus Praga TOT č. 303 

Pokračování v činnostech vedoucích k oživení vozidla. Po jejich dokončení by mělo jít o nejstarší provozní 
trolejbus ve střední Evropě. Zde je nutná zatím ne zcela úspěšná spolupráce s externími společnostmi na 
výrobě chybějících komponentů převážně z elektrické výzbroje vozu. 

 
Autobus Škoda 506 N č. 53 

Firma Zliner by měla pokračovat v kompletaci vozu provést jeho zprovoznění. V roce 2023 předpokládáme 
ve firmě Zliner několik kontrolních dnů za účelem pokračování renovace.  
 

Autobus Ikarus 620 
Po přípravě podkladů k soutěži na výběr zhotovitele, předpokládáme v roce 2023 výběr vhodného externího 
zhotovitele, který provede renovaci karosérie a interiéru vozu. 
 

Autobus Ikarus 280 č. 4382 
V Ústředních dílnách bus budou pokračovat práce na celkové generální opravě vozu a jeho dokončení. 
 
 Tramvaj T1 č. 5001 
V Opravně tramvají Hostivař se předpokládá pokračování v generální opravě celého vozu. Termín 
dokončení všech prací je do léta 2025.  
 

Kropící tramvaj č. 2504 
Pokračování v realizaci projektu stavby repliky pojezdu vozu, který by měl být podkladem pro zhotovitele 
samotné stavby s využitím vraku pojezdu jiného dochovaného vozu. 
 
 Získání Průkazů způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení 
Pro rok 2023 jsou v plánu postupné přípravy tramvajových vozů čísel 275, 624, 444 a 999 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 21 vozů, práce pokračují podle plánu. 
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5. Osvětová činnost 

 
Realizované akce v roce 2022: 
 
Únor: 

14. 2. - Komentovaná prohlídka Muzea s Filipem Jiříkem – Historie tarifu pražské MHD. 
22. 2. – Dvojková zážitková jízda muzejním vozem č. 2222. 

Březen: 
 14. 3. – Komentovaná prohlídka s Ondřejem Láskou – Příběhy muzejních exponátů. 
Duben: 

11. 4. - Komentovaná prohlídka s Martinem Doubkem – Bezpečnost v dopravě. 
15. 4. – Velikonoční program v Muzeu - pletení pomlázek, barvení vajíček. 
23. a 24. 4. – Výstava nákladních automobilů Muzea MHD na dvoře vozovny Střešovice (Praga RN, 
Praga V3S, Škoda 706 RT, Liaz 101 a Mercedes Schörling). 

Květen: 
7. 5. – Autobusový den PID Letňany - jízdy muzejními autobusy Škoda 706 RO, Karosa B 731 
a Ikarus E91. 
7. 5. – Výstava muzejních autobusů Karosa ŠM 11 a Citybus, spojená s dětskými atrakcemi. 
8. 5. – Výstava muzejních autobusů Škoda 706 RO, Karosa ŠM 11, Karosa B 731, Citybus a Ikarus 
E 91 na dvoře vozovny Střešovice. 
14. 5. – Jízdy trolejbusu Tatra T400 k výročí 70 let trolejbusů v Pardubicích. 
14. 5. – Zahájení prodejní výstavy obrazů Martiny Krupičkové. 
16. 5. - Komentovaná prohlídka s Pavlem Fojtíkem a Janem Sladkým – Historie a současnost 
vozovny Střešovice. 
21. 5. – Sraz auto-moto veteránů zaměstnanců DPP. 
29. 5. – Jízdy vozů 3062 a 3063 (Ponorky) k výročí 80 let od vyrobení. 

Červen: 
1. 6. – Festival muzejních nocí spojených se sérií 7 koncertů Konzervatoře Jaroslava Ježka v Muzeu 
MHD, (zahájení otevíracích dní ve středu odpoledne do 31. 8.). 
4. 6. – Komorní koncerty v Muzeu. 
13. 6. - Komentovaná procházka s Pavlem Fojtíkem - výročí 125 let od zahájení provozu elektrické 
dráhy Smíchov – Košíře. 
15. 6. – Koncert akordeonového kvarteta Pražské komorní harmoniky. 
19. 6. – Jízda muzejní tramvají KT8D5 v rámci zážitkové turistiky spojené s metrem. 
25. 6. – Zahájení výstavy o SPŠ dopravní DP Praha k výročí 70 let od jejího založení. 

Červenec: 
18. 7. - Komentovaná procházka s Pavlem Fojtíkem po trati první elektrické dráhy Fr. Křižíka 
a lanovky na Letnou. 
23. 7. – Dvě foto jízdy k výročí 70 let od výroby muzejní lokomotivy 4072. 

Srpen: 
13. 8. – Zahájení výstavy k výročí 20 let od povodní v Praze.  
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27. a 28. 8. - Druhý ročník mezinárodní výstavy tramvajových modelů v Muzeu MHD. 
29. 8. - Komentovaná procházka s Pavlem Fojtíkem po první trolejbusové trati Střešovice – Sv. 
Matěj. 
29. 8. – Výstava trolejbusu Praga TOT u bývalé konečné stanice první trolejbusové tratě U Matěje. 

Září: 
10. 9. – Komorní koncerty v Muzeu. 
10. 9. – Výstava muzejních speciálních silničních vozů (Praga RN, Praga V3S, Škoda 706 RT, Škoda 
706 RTK, LIAZ 101 a Mercedes Schörling) v rámci DOD garáže Řepy. 
10. 9. – Jízdy muzejními autobusy Citybus a Ikarus E91 mezi vozovnou Střešovice a garáží Řepy. 
12. 9. – Komentovaná prohlídka s Michalem Režným - Vrchní vedení. 
17. 9. - Foto jízdy muzejní lokomotivy 4072 u příležitosti vydání nového svazku Encyklopedie – 
Pracovní vozy. 
18. 9. – Tři zážitkové jízdy plzeňským tramvajovým vozem č. 18 – rozlučka s Prahou. 

Říjen: 
15. a 16. 10. – Jízdy muzejních trolejbusů Tatra T400 a Škoda 8Tr na nové trolejbusové trati 
v Letňanech. Připomenutí 50 let od ukončení trolejbusového provozu v Praze. 
15. 10. - Výstava trolejbusu Praga TOT v obratišti Letňany. 
17. 10. - Komentovaná prohlídka s Robertem Marou - 60 let provozu tramvají T3. 
30. 10. – Halloween v Muzeu MHD – dlabání dýní. 

Listopad: 
10. až 13. 11. – Výstava trolejbusu Škoda 8Tr na veletrhu E-salon. 
14. 11. - Komentovaná prohlídka s Robertem Marou - 60 let provozu tramvají T3. 
19. 11. – Jízda muzejní tramvají KT8D5 v rámci zážitkové turistiky spojené s metrem. 
20. 11. - Průvod tramvají T3 – výročí 60 let od zahájení provozu s cestujícími. V průvodu se 
představily muzejní vozy č. 6340, 7292 a 8084. 
22. až 24. 11. - Výstava trolejbusu Škoda 8Tr na veletrhu Czechbus. 
26. 11. – Posvěcení sochy sv. Kryštofa ve vozovně Střešovice kardinálem Dukou. 
26. 11. – Vystoupení Pěveckého sboru DPP. 
26. 11. – Rozsvícení vánoční flotily vozidel DPP + vozovny Střešovice + vánočního stromu. 

Prosinec: 
4. 12. - Mikuláš v Muzeu. 
19. 12. - Adventní koncerty v Muzeu. 
27. 12. – Dvě komentované noční prohlídky Muzea MHD s Ondřejem Láskou. 
29. 12. – Dvě komentované noční prohlídky Muzea MHD s Ondřejem Láskou. 
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Plánované akce na rok 2023: 
 
*) Akce plánované na druhou polovinu roku 2023 mohou být ovlivněny výstavbou nové haly pro 
silniční vozidla. 
 
Únor: 

2. 2. – Slavnostní představení tramvaje K2 
13. 2. - Komentovaná prohlídka Muzea MHD (Filip Jiřík). 
 

Březen: 
11. 3. – Jízda muzejního midibusu Ikarus E91 k výročí 115 let od zahájení provozu na první 
autobusové lince z Malostranského náměstí na Pohořelec (7. 3. 1908).  
12. 3. – Výstava mini a midi busů PID na dvoře Muzea MHD. 
20. 3. - Komentovaná prohlídka Muzea MHD. 
25. 3. – Zahájení provozu historické linky č. 41.  
 

Duben: 
1. 4. – DOD garáže Klíčov k výročí 50 let od uvedení do provozu (5. 3. 1973). Výstava 
muzejních autobusů v rámci DOD. 
7. 4. – Pletení pomlázek a barvení vajíček v Muzeu MHD. 
16. 4. - Komentovaná prohlídka Muzea MHD (Martin Doubek). 
 

Květen: 
11. 5. – 30 let Muzea MHD – slavnostní setkání pracovníků a osobností 
13. 5. - Autobusový den PID Letňany – účast muzejních autobusů.  
14. 5. – Výročí 30 let od otevření Muzea MHD – představení knihy – program na pódiu. 
15. 5. - Komentovaná prohlídka – Jak vznikalo Muzeum ve Střešovicích (Pavel Fojtík, JHV). 
20. 5. - Sraz auto – moto veteránů zaměstnanců DPP. 
 

Červen: 
7. 6. – Začátek letní sezóny v Muzeu MHD – až do 30. 8. bude Muzeum MHD otevřeno i ve 
středu. 
12. 6. - Komentovaná prohlídka. 
17. 6. – Představení nově získaného exponátu Muzea MHD – autobusu Praga NDO, k výročí 75 
let od jeho uvedení do provozu (červen 1948) – podaří-li se exponát získat viz výše. 
24. 6. – Jízdy muzejní soupravy vozů č. 275 + 624 k výročí 115 let od dodání vozu č. 275 (23. 6. 
1908). 
 

Červenec: 
17. 7. - Komentovaná procházka po trati první elektrické dráhy Fr. Křižíka a lanovky na 
Letnou (Pavel Fojtík). 
 

Srpen: 
26. a 27. 8. – Třetí ročník Mezinárodního setkání modelářů MHD v Muzeu MHD. 
28. 8. - Komentovaná procházka - trolejbusy. 
 

Září: 
11. 9. – Komentovaná prohlídka Muzea MHD (Michal Režný). 
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23. a 24. 9. – Výstava muzejních nákladních automobilů ve vozovně Střešovice. 
 

Říjen: 
9. 10. - Komentovaná prohlídka Muzea MHD (Jan Ungrman). 
14. 10. – Jízdy muzejní soupravy vozů č. 444 + 999 k výročí 100 let od dodání vozu č. 444 (26. 
11. 1923). 
29. 10. – Halloween v Muzeu MHD – dlabání dýní. 
 

Listopad: 
13. 11. - Komentovaná prohlídka Muzea MHD (Robert Mara). 
25. 11. – Rozsvícení vánoční flotily DPP + vozovny Střešovice + vánočního stromu. 
 

Prosinec: 
3. 12. – Mikuláš v Muzeu MHD od 13 do 17 hodin. 
20. 12. – Adventní koncert v Muzeu MHD. 
28. 12. - Komentovaná noční prohlídka Muzea MHD (Ondřej Láska). 

  
 

Leden 2023 
Zpracoval: Ing. Ondřej Láska, Muzeum MHD Střešovice 


