Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2020

1. Výstavní sezóna 2020
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 během Muzejní noci
0
- 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 2019
97
32 196
28 886
3 030
3 310
269
1 618 595 Kč
913 760 Kč
704 835 Kč

Zahájení výstavní sezóny Muzea MHD na počátku ledna 2020 se stejně jako minulý
rok setkalo s velkým zájmem návštěvníků. Úspěšný start sezóny byl v březnu nuceně přerušen
v rámci první vlny epidemie koronaviru. Uzavření expozice muzea bylo následně efektivně
využito k obnově protipožárních nástřiků dřevěných krovů v části vozovny, a které by si
uzavření expozice stejně vyžádalo. Absenci tří desítek výstavních dnů z první poloviny roku
se muzeum pokusilo návštěvníkům vynahradit zpřístupněním expozice během léta kromě
víkendů i každou středu odpoledne. Toho celkem využilo 1 524 návštěvníků. Závěr roku byl
opět poznamenán pandemií koronaviru, což se negativně projevilo jak na počtu návštěvníků,
tak na počtu dnů, kdy mohlo být muzeum otevřeno. Na rozdíl od předchozích sezón využilo
Muzeum MHD možnost otevřít expozici ještě v prosinci, kdy příznivější epidemiologická
situace umožnila provoz muzeí na dva víkendy. Muzeum MHD bylo v roce 2020 otevřeno pro
veřejnost v období 4. ledna až 8. března, 13. června až 11. října a 5. prosince až 13. prosince.
V roce 2021 bude sezóna Muzea MHD zahájena až podle aktuálních nařízení vlády
a předpokládá se otevření až do konce roku. Pravidelná středeční otevírací doba v průběhu
letních prázdnin se osvědčila, proto je plánována i na červen až srpen roku 2021.
Většina plánovaných kulturních akcí v Muzeu MHD byla z důvodů vládních nařízení
zrušena, nebo přesunuta na další rok. To se týkalo i tradiční Pražské muzejní noci.
Díky cílené reklamě v prostředcích MHD a tisku, lákající návštěvníky do Muzea
MHD, došlo v měsících výrazně nenarušených koronavirovou epidemií, k nárůstu počtu
návštěvníků v porovnání s předchozím rokem.
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V následující tabulce je porovnání vývoje počtu návštěvníků v letech, kdy výstavní sezóna
trvala 73 až 76 výstavních dnů. Do počtu návštěvníků není z důvodu objektivního srovnání
započítaná návštěvnost během festivalu Pražských muzejních nocí.
Rok
Počet výstavních dnů
Počet návštěvníků

2000 2005 2006
75
73
74
9930 13710 10062

2009 2012 2013 2016 2018 2020
74
73
73
74
74
76
9049 12800 16110 16440 18923 15205

V sezóně roku 2020 bylo navýšeno základní vstupné do muzea na 100 / 60 Kč,
společně s úpravou dalšího rozšířeného ceníku podle standardů památek spadající pod
Národní památkový ústav. Novinkou se stalo rodinné vstupné ve výši 250 Kč. Rodinných
vstupenek se v průběhu roku prodalo rovných 650 kusů.
Virová pandemie zasáhla i do provozu historické linky č. 41, která byla v provozu
pouze od 16. května do 18. října. Na lince zůstal tarif nezměněn, novinkou se však stala
možnost platby kartou u průvodčího a také zavedení celodenní jízdenky.
V průběhu roku byl zastaven provoz tramvajové retrolinky č. 23 a retrovozy vozovny
Střešovice byly následně převedeny zpočátku na jedno a následně na dvě pořadí linky č. 2. Na
této tramvajové lince se v rámci běžného jízdného objevují retro tramvaje typů T2, T2R, T3
a T3SU. Ve vybraných dnech se na lince navíc objevil i vůz T1 č. 5002, nebo nejstarší
dochovaný vůz T3 č. 6102. Návštěvníci muzea si tak mohli prohlídku expozice zpříjemnit
i jízdou některou z těchto tramvají.

2. Opravy a rekonstrukce vozidel muzea
Autobus Škoda 506 N č. 53
Došlo k dokončení oplechování levé části
karosérie autobusu, výrobě mechanismů čelní
orientace
a
spouštění
bočních
oken.
Z truhlářských prací byla provedena výroba
rámů podélných lavic pro cestující a lištování
oken i jiných prvků interiéru.
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Autobus Ikarus 280 č. 4382
Technický stav kloubového autobusu byl
v Ústředních dílnách bus shledán jako
nevyhovující, proto byla zahájena celková
generální oprava, která by měla autobusu
navrátit i autentický vzhled autobusu z 90. let.
Autobus byl zcela odstrojen a následně byla
zahájena obnova rámu vleku. Motor autobusu je
již po GO.
Tramvajový vůz T 1 č. 5001
Začala očekávaná kompletní generální oprava
v Opravně tramvají Hostivař. V první fázi
proběhla důkladná dokumentace stavu vozu
a následně
došlo
k demontáži
interiéru
a mechanických dílů z karosérie.

Tramvajová souprava č. 2222 + 1111 + 1219
Provedena kontrola a dílenská údržba mechanických částí vozů, potřebná k provedení
Technicko – bezpečnostní zkoušky, nutné k získání Průkazů způsobilosti drážních vozidel.
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
88, 357 a 1314 byly páce spojeny i s přípravami
na průběžné ověřování technické způsobilosti
v rámci získávání Průkazů způsobilosti drážních
vozidel a určených technických zařízení.
Ostatní
K vybraným exponátům se podařilo přistavit vyhlídkovou plošinu pro zlepšení
náhledu do interiéru vozu. Současně s tím byl u těchto vozů osvětlen interiér externím
reflektorem.
Zatím v českém jazyce byl realizován projekt audio průvodce Muzeem MHD.
Návštěvník si může pomocí mobilní aplikace poslechnout zajímavosti k jednotlivým
exponátům, případně dalším tématům, týkajících se muzea či historie MHD v Praze.
V rámci investiční akce na rok 2021 byla schválena postupná realizace nové expozice
Muzea MHD. V roce 2021 by měla být hotova její architektonicko-grafická koncepce.

3

3. Výhledové opravy a rekonstrukce
Trolejbus Praga TOT č. 303
Dokončení celkové opravy do vzhledu z počátku provozu trolejbusů v Praze. V plánu je vývoj
a výroba vzduchové soustavy vozu a ve spolupráci s firmou SKD vývoj dílčích komponentů
elektrické soustavy.
Autobus Škoda 506 N č. 53
Měly by pokračovat truhlářské práce v interiéru vozu. V plánu je obnova potažení střechy
plátnem a kompletní zasklení karosérie. Aktuálně je zadáván výběr vhodného externího
zhotovitele, který by měl provést zprovoznění pohonu vozu, výrobu vzduchové soustavy
a dalších dílčích prvků 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 zhotovení detailní dokumentace stávající zcela
dožité kabeláže vozu a její následná demontáž, aby bylo možné pokračovat s dalšími pracemi
na karosérii tramvaje. Odborné vedení prací je zajištěno formou kontrolních dnů. Po
dokončení náročné opravy by mělo dojít k navrácení vzhledu vozu do stavu z počátku 50. let.
Trolejová věž Mercedes Schörling č. 92
V Ústředních dílnách bus probíhá repase zadní nápravy, včetně zajištění výroby nových
listových per.
Trolejbus Škoda 8 TR č. 494
Před dalším nasazením trolejbusu do provozu je potřeba provedení kompletní opravy původní
tlakovzdušné výzbroje a uložení přední a zadní nápravy. Tyto opravy se předpokládají po
ukončení prací na trolejbusu Praga TOT.
Získání Průkazů způsobilosti drážních vozidel a určených technických zařízení
Pro rok 2021 jsou v plánu postupné přípravy tramvajových vozů čísel 109, 526, 2222, 1111 a
1219 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 12
vozů.

4. Osvětová činnost
Na rok 2020 byla v rámci Muzea MHD plánovaná řada akcí pro veřejnost. Vzhledem
k epidemiologické situaci v ČR, nemohlo dojít k realizaci všech akcí a řada z nich byla
přesunuta do plánu na rok 2021.
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Realizované akce:
Leden:

16. 1. – Noční prohlídky expozice Muzea MHD.

Únor:

22. 2. – Představení veřejnosti všech tří pražských tramvají „T2“ před Muzeem MHD.
Březen:
7. a 8. 3. – Premiéra nových vozů „T2“ nasazených na linku č. 2.
Květen:
16. 5. - Zahájení provozu historické tramvajové linky č. 41.
Červen:
17. 6 – Výstava zapůjčeného trolejbusu Škoda 14 TrE trvající do 11. 10.
27. 6. – Výročí 90 let od začátku provozu vlečných vozů „krasin“. Zážitkové jízdy
muzejní tramvajovou soupravou vozů 357+1314.
Srpen:
29. 8. – Focení tramvají „T2“ (6002, 6003 a 6004) na trati okolo hradu – Vozovna
Střešovice – Brusnice – Pohořelec – Královka – Myslbekova – Vozovna Střešovice
(akce pro fandy a fotografy).
29. 8. – Veřejná rozlučka s autobusy Citybus v rámci pravidelného provozu.
29. a 30. 8. – Výstava všech speciálních silničních vozidel ze sbírky Muzea MHD na
dvoře před muzeem.
31. 8. – Komentovaná procházka po trati první pražské linky trolejbusu – Vozovna
Střešovice – U Matěje.
Září:
19. a 20. 9. – K výročí 145 let MHD v Praze byly pořádány zážitkové jízdy muzejním
autobusem Škoda 706 RO a také tramvají č. 88, která oslavila 120 let od uvedení do
provozu.
Listopad:
29. 11. - Rozsvícení vánoční výzdoby vozovny, tramvají a autobusu (bez účasti
veřejnosti).
V průběhu celého léta probíhal o sobotách v Muzeu MHD cyklus koncertů komorní hudby.
Koncerty byly přístupné v rámci běžného vstupného do muzea.

Nerealizované akce:
Duben:

5. 4. – Sraz auto-moto veteránů zaměstnanců DPP.
Květen:
16. 5. - Den PID Letňany – linka historickým autobusem mezi Letňany a Muzeem
MHD ve Střešovicích.
30. 5. – Výroční koncert sboru Dopravního podniku u příležitosti 10 let jeho trvání.
Červen:
13. 6. - Pražská muzejní noc.
21. 6. – Výročí 95 let pravidelného provozu autobusů – jízda muzejním autobusem
z Vršovic do Záběhlic přibližně po trase 1. autobusové linky.
Říjen:
21. 10. – Komentované prohlídky vozovny Střešovice.
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Listopad:
29. 11. - Adventní koncert v Muzeu MHD (Pěvecký sbor Dopravního podniku).
Prosinec:
5. 12. – Mikulášské odpoledne ve Střešovicích.
6. 12. - Adventní koncert v Muzeu MHD.
13. 12. - Adventní koncert v Muzeu MHD.
20. 12. - Adventní koncert v Muzeu MHD.

Plánované akce na rok 2021:
Březen:
27. 3. – Zahájení provozu linky č. 41.
Duben:
Sraz auto – moto veteránů zaměstnanců DPP
Květen:
Veřejná rozlučka s autobusy Karosa.
Červen:
Pražská muzejní noc.
2. 6. – zahájení středečních návštěvních dní (13 až 18 hodin) – potrvá do 1. 9.
26. a 27. 6. – zážitkové jízdy muzejní tramvajovou soupravou 109 + 526
a autobusem Karosa ŠM 11.
Červenec:
12., 13., 19., 20. a 22. 7. – Speciální komentované prohlídky v Muzeu – Setkání
s Křižíkem – k příležitosti 130 let první elektrické dráhy v Čechách.
15. až 17. 7. – Hudební festival Vozovna – další akce ke 130 letům elektrických
drah – 3 večerní koncerty pod širým nebem.
18. 7. – Průvod komerčních tramvají u příležitosti výročí 130 let elektrických
drah. V čele průvodu pojede muzejní souprava vozů 109 + 526.
Srpen:
30. 8. – Komentovaná procházka po trati prvního trolejbusu.
Září:
18. a 19. 9. – Zážitkové jízdy muzejní tramvajovou soupravou 2222 + 1111 + 1219
a autobusem Škoda 706 RO.
Říjen:
Komentované prohlídky vozovny Střešovice.
Listopad:
28. 11. – Adventní koncert, vánoční trh na dvoře vozovny a rozsvícení vánoční
flotily DP.
Prosinec:
5., 12. a 19. 12. - Adventní koncerty a vánoční trhy na dvoře vozovny.
4. 12. – Mikulášské odpoledne a mikulášské jízdy.

Prosinec 2020
Zpracoval: Ing. Ondřej Láska, Muzeum MHD Střešovice
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