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Úvod 

V poslední době hodně ve zprávách čtu, např. Tramvaj táhla 

malého chlapečka, kterému ruku přiskříply dveře tramvajky. Od lidí 

také jde slyšet nadávání, že buď jen o vlásek unikly zavírajícím se 

dveřím, nebo je už rovnou “scvakly“. 

Díky tomu že sám jezdím denně jako jeden z mála tramvají tak 

mi tato problematika vadí, a rád bych se v této práci zaměřil na tuto 

problematiku a její možná řešení. 
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1.1  Historie 

1. Řidič 

2. Ohlašování personálem tramvaje či autobusu zavírání dveří 

 

Ale musíme si taky uvědomit, že u dřívějších tramvají moc dveře 

nebyly nebo se zavíraly ručně přímo řidičem tramvaje nebo 

personálem tramvaje.   
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1.2  Dnešní Doba 

1. Kamery ve voze a při dveřním prostoru 

2. “Bzučáky“ ohlašující cestujícím zavírání dveří 

3. Čidla ve dveřích, které nedovolí rozjet tramvaj, pokud 

nejsou dveře správně zavřené 

4. Svítící kontrolky v na přístrojové desce v kabině řidiče 

5. Řidičův pohled na dveřní prostor, do vozu a vedle vozu 
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1.3  Blízká Budoucnost podle mě 

1. Kamery ve voze a při dveřním prostoru 

2. “Bzučáky“ ohlašující cestujícím zavírání dveří 

3. Čidla ve dveřích, které nedovolí rozjet tramvaj, pokud 

nejsou dveře správně zavřené 

4. Svítící kontrolky v na přístrojové desce v kabině řidiče 

5. Řidičův pohled na dveřní prostor, do vozu a vedle vozu 

6. Snímače na dveřích tramvají, které nedovolí zavření ani 

přivření nějaké věci či nějakého člověka mezi dveře. 

 

Se systémem, který mě napadl se setkal snad už každý. Jde o 

systém, který se nalézá např. na bránách. Čidla při zavírání 

brány zaznamená auto ještě v bráně a okamžitě zastaví a vrátí 

křídla brány okamžitě zpět do polohy otevřeno. Tento systém 

mně zaujal a napadlo mně ho použít do dveří MHD. Z toho 

důvodu sem přidal 6. Bod do kapitoly Blízká budoucnost 

podle mě a zabírám se tímto problémem a případným 

osazením do tramvají. 
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2.1      Úvod 

V České republice jezdí tramvaje s 3. druhy nástupních a 

výstupních dveří. 

   

2.1.1 Dveře skládací  

 Mají převážně tramvaje Tatra vyrobené 

v ČKD Praha 

 Mají vždycky dvě křídla  

2.1.2 Dveře vně výklopné  

 Neboli se jim říká “Jéčka“ díky jejích tvaru 

otevírání které připomínají písmeno J 

 Mají tramvaje vyrobené od roku 2007, 

které jsou čtyř nápravové 

2.1.3 Dveře posuvné 

 Mají převážně moderní tramvaje 

s kloubem  
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2.2 Tramvaje se skládacími dveřmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Převážně je najdeme na starších modelech tramvají např. Tatrovky 

vyrobené v ČKD Praha 

 Křídlo dveří se skládá se dvou obdélníkových kusů navzájem propojených 

3 pod sebou daných kloubů. 

 Z důvodu skládání dveří do sebe a co nejvíce ke kraji nelze dát na dveře 

proti sobě dva senzory, které by fungovaly tak, jak bychom chtěly. 

 Nejlepší místo pro senzory aby zamezily přivření člověka nebo nějaké 

věci ve dveřním prostoru je tedy na karoserii tramvaje  

 Tento způsob by se dal také využít u novějších autobusů např. značky 

Solaris, kde dveře se otevírají dovnitř vozu 
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2.3 Tramvaje s dveřmi vně výklopné  
 

 

 
 

 Dveře toho druhu mají převážně čtyřnápravové tramvaje bez kloubu 

 Křídlo dveří se skládá z jednoho velkého obdélníku, který je často 

prosklený pro lepší výhled cestujících z vozu 

 Křídlo dveří je upevněno na rameni skládajících se ze dvou ohnutých 

tyčí, které vedou do jedné tyče, která je konstrukcí tramvaje 

 Díky tomuto upevnění je možno dát senzory přímo na dveře, protože 

ramena zaručují malou výchylku dveří a tudíž jsou pořád sobě 

rovnoběžné 

 Senzory lze dát také do gumy na dveří aby nerozšiřovaly tramvajky a 

přitom měly úplně stejný účinek 

 Podobný princip mají také autobusy např. značky Karosa, tudíž tento 

způsob ukotvení senzoru je možné dát i na autobusy s tímto způsobem 

otevírání dveří 
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2.4 Dveře posuvné 

 
 Tyto dveře patří převážně tramvajím, které mají alespoň jeden nebo 

dva klouby 

 Umožňují více prostoru v tramvajce a při výstupu a nástupu do 

tramvají, protože nezabírají místo v tramvaji  

 Při otevírání se dveře trošku povysunou a poté odjíždějí rovnoběžně 

s karosérií buď doleva, nebo doprava.  

 Díky tomuto způsobu otevírání dveří je možnost senzory připevnit 

přímo na dveře a to buď přímo na karoserii dveří, nebo do gumy na 

dveřích 
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Závěr 
Touto prací jsem chtěl poukázat na jednu z velkých problematik 

dnešní městské hromadné dopravy. Tou problematikou je sevření 

věcí či lidí mezi křídla dveře a následné poškození věci či zranění lidí. 

Napadlo mně hodně věcí, jak by se tomu zabránit, ale ty už jsou 

používaný, např. Kamery ve vozech a mimo vozy. Nakonec mně však 

napadlo něco, co ještě se nepoužívá v MHD. Právě tyto Snímače. 

Doufám, že se tento nápad bude zamlouvat i jiným lidem a pomůže 

to alespoň malinko k eliminaci jednoho z problémů nynější MHD 


