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Anotace 

Tato práce se zabývá obecným popisem modernizací tramvají T3 na českém území a dále 

rozborem modernizovaných typů jezdících v Liberci. Cílem práce je jednak nabídnout čtenáři 

rozhled v problematice a také zhodnotit stav libereckého vozového parku právě s ohledem na 

veškeré rekonstrukce tramvají T3 a nastínit jeho možný budoucí vývoj. 
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1 Úvod 

Poúnorový vývoj československých tramvají znamenal nástup unifikace a centrálního 

plánování dodávek vozů do měst v celém východním bloku. 

Nové tramvaje konstruované ve znárodněném podniku Tatra Smíchov vycházely z americké 

koncepce PCC. Tímto způsobem vznikaly postupně typy T1, T2, T3 a T4; další typy už z výše 

zmíněné koncepce přímo nevycházely. 

Právě tramvají typu T3 bylo shodou více šťastných či méně šťastných náhod vyrobeno nejvíce 

kusů a jejich zastoupení lze nalézt v desítkách měst v bývalém Československu, Sovětském 

svazu, Německé demokratické republice a Jugoslávii. 

Sériová výroba tramvají T3 probíhala od roku 1962 až do 90. let (poslední vozy již zahrnovaly 

určité modifikace). V této době již byly nejstarší tramvaje tohoto typu ve velmi špatném stavu, 

vzhledem k nedostatku financí ale nebylo mnoho tramvajových provozů schopno vozový park 

modernizovat tramvajemi zcela novými. Byla proto zvolena cesta modernizací, později i 

rekonstrukcí a novostaveb typu T3. 

2 Tramvaj T3 v původní podobě 

Jedná se o patnáct metrů dlouhé tramvajové vozidlo určené pro jednosměrný provoz. 

Obsluhováno může být z hlavního stanoviště řidiče v předním čele, pro zpětný chod i 

z pomocného stanoviště v zadním čele. 

V pravé bočnici se nachází troje skládací dvoukřídlé dveře, které jsou v rámci této bočnice 

umístěny nesymetricky. První a třetí dveře jsou zkosené oproti ose vozidla; tato vlastnost 

ztěžuje pohled do pravého zrcátka. 

V interiéru lze nalézt podlahu v podobě gumového koberce a laminátové sedačky z produkce 

Plastimatu Hradec Králové v uspořádání 1+1 na topných podstavcích (většina je otočena po 

směru jízdy). Osvětlení je zajištěno zářivkami, přítomny jsou také reproduktory vlakového 

rozhlasu. Kabina řidiče není zcela uzavřena, nachází se zde zástěna z tónovaného skla. 

Orientace cestujících je zajištěna pomocí cedulí s číslem linky a směrem zasouvaných do míst 

na předku, boku a v zádi vozidla. Chybí možnost poptávkového otevírání dveří. 

Výstup na střechu je zajištěn pomocí vysouvacích stupaček napravo od středních dveří. Na 

střeše se pak nachází nůžkový pantograf. Ten lze nouzově stáhnout pomocí lana na stropě 

stanoviště řidiče. 
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Pod podlahou se nachází nehospodárná odporová výzbroj TR37 z produkce ČKD Stalingrad. 

Mezi nezbytnou výbavu elektrické části patří zrychlovač a motorgenerátor. 

3 Rozdělení typů tramvají T3 dodávaných do 

československých provozů 

Zpočátku byl do Prahy a následně do dalších československých měst dodáván typ T3, zřídka 

označovaný také jako T3CS (toto označení však bylo pravděpodobně vymyšleno později 

v návaznosti na označování dalších typů), popsaný v předchozí kapitole. Vyrobeno bylo celkem 

pět sérií označovaných římskými číslicemi. 

Z rozhodnutí československé vlády byl tento původní typ ve výrobě do poloviny 70. let, a to 

z důvodu jeho celkové zastaralosti. Místo toho byl Tatře Smíchov zadán vývoj tramvaje zcela 

nové koncepce, konkrétně typu později známého jako KT8D5. Vývoj nového typu byl však 

značně zpožděn, nicméně tramvajové provozy již nutně potřebovaly obnovovat svůj zastaralý 

vozový park. 

V letech 1982 a 1983 byl proto do pěti se sedmi českých provozů v menší míře dodán typ T3SU 

určený pro export do Sovětského svazu. Tramvaje nebyly (až na jazyk na cedulkách v interiéru) 

nijak upraveny pro provoz v českých podmínkách. Výrazným prvkem byla například absence 

zadního pomocného stanoviště, jehož instalaci si musely zajistit až dopravní podniky. Sedačky 

byly v uspořádání 2+1.Výstup na střechu byl přesunut k zadním dveřím. 

Tato změna však s sebou nesla i určité výhody, jako např. zcela uzavřenou kabinu řidiče či 

možnost vytápění interiéru odpadním teplem ze zrychlovače. 

 

Obrázek 1: Tatra T3SU 
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Vývoj nové tramvaje se nadále opožďoval a výrobce učinil rozhodnutí upravit typ T3SU pro 

československé podmínky. Byl tak vytvořen typ T3SUCS. Změny oproti T3SU byly spíše 

kosmetického charakteru, výraznou úpravou bylo navrácení uspořádání sedaček do původního 

schématu, tedy 1+1. Tento typ byl dodáván až do roku 1989. 

Porevoluční vývoj se uchýlil k produkci typů T3R a T3RF dodávaných v několika kusech 

výhradně do Brna. Ty se pyšní výrazně upraveným designem a změnami v elektrické části. 

Vzhledem k rozsáhlým konstrukčním modifikacím nepovažuji tyto typy jako „základní“ T3. 

4 První modernizace: snaha o úsporný provoz 

Několik let po uvedení do provozu byly vozové skříně tramvají stále v relativně dobrém stavu. 

Již od počátku však bylo poukazováno na nehospodárnost odporové výzbroje TR37. 

Vyvinuta byla proto tyristorová výzbroj TV1 umožňující hospodárnější provoz. Tato výzbroj 

byla namontována do vybraných vozů (nově označených jako T3M) ve třech největších českých 

městech. Jinou změnu modernizace nepřinesla (až na doplnění skříní s prvky elektrické 

výzbroje na střechu a za zástěnu řidiče). 

 

Obrázek 2: Tatra T3M 

Paradoxní je, že ač byla hospodárnější výzbroj již vyvinuta, do nových tramvají byla stále po 

dobu následujících téměř dvaceti let montována původní výzbroj TR37. 

Předrevoluční a revoluční vývoj přinesl mnoho dalších typů s nově vyvinutými elektrickými 

výzbrojemi. Některé se ujaly více, jiné méně, ba dokonce zůstaly u prototypů. Některé 

modernizace s sebou nesly i vzhledové úpravy interiéru a exteriéru, další nikoliv. Podoba 
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jednotlivých typů se lišila také dle města, záleželo na požadavcích příslušného 

dopravního podniku. 

Z těch významnějších uvedu hlavně typy T3G a T3M.3 (T3T). Z těch prototypových 

kupříkladu typ T3A, ze kterého později vzešel typ T3R.P. 

Většina těchto rekonstrukcí byla prováděna firmou ČKD nebo v dílnách jednotlivých 

dopravních podniků. 

5 Rozsáhlejší modernizace a rekonstrukce s využitím 

původní skříně 

V 90. letech si nechal plzeňský dopravní podnik zmodernizovat své tramvaje ve Škodě Plzeň. 

Vznikl tak typ 01T (dle značení Škody), jinak také označovaný jako T3M.01, 02, 03, 05 a 06. 

Tato modernizace zahrnovala nejen výměnu elektrické výzbroje za tranzistorový výrobek 

škodovácké produkce, ale zejména i kompletní přeměnu interiéru včetně výměny podlahové 

krytiny za protiskluzovou, sedaček, zářivkových těles atp. Zásadní přestavby se dočkalo i 

stanoviště řidiče. Na střechu byl dosazen polopantograf. 

Plzeňské vozy se ale ukázaly být nepříliš spolehlivými, proto již tento typ dopravní podnik 

neprovozuje. Vozy byly sešrotovány či odprodány. 

Variantou typu 01T je typ 02T vyvinutý pro Liberec. Známější je však označení T3M.04. 

Rozsah modernizací je podobný, podrobněji bude typ rozebrán v jedné z následujících kapitol. 

Velký převrat přinesl ale až typ T3R.P realizovaný různými společnostmi, případně přímo 

dopravními podniky. Disponuje tranzistorovou výzbrojí TV Progress společnosti Cegelec, která 

může mít analogové či digitální ladění. Rozsah modernizace interiéru a exteriéru se liší dle 

konkrétních požadavků provozovatelů. Zpravidla je ale opět dosazena nová podlaha a sedačky 

a inovováno stanoviště řidiče. Řízení mohou ovládat pedály či ruční řadič, na střechu může být 

dosazen polopantograf. Tramvaje T3R.P jezdí v šesti českých městech. 
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Obrázek 3: Tatra T3R.P 

Ve třech kusech byl vyroben i obdobný typ T3R.E s asynchronní výzbrojí TV Europulse od 

stejného výrobce. Ten se však neujal. 

6 Rekonstrukce s využitím nové skříně 

Po změně tisíciletí začaly již nejstarší tramvaje T3 značně stárnout a jejich skříně korodovat. 

Velice aktuální se stala myšlenka vyměňování vozových skříni za nové se zachováním původní 

technické dokumentace a některých součástí. 

Pokusy pro tyto postupy probíhaly již v devadesátých letech 20. století. Pro některé pražské 

vozy typu T3M byly vyrobeny úplně nové vozové skříně, díky tomu byly přeznačeny na typ 

T3M2-DVC. Tyto skříně však byly vzhledově identické s těmi původními. 

Objevily se však i záměry veskrze drastičtější – u jednoho pražského vozu byla původní skříň 

vyměněna za skříň známou z vozů T6A5 a také elektrická výzbroj za tyristorovou TV8. Typové 

označení znělo T6A5.3. Pro nespolehlivost byl vůz brzy vyřazen a výroba dalších kusů již 

nepokračovala (cena rekonstrukce byla srovnatelná s cenou nové tramvaje T6A5). 

Velký rozmach těchto rekonstrukcí přišel však až s vyvinutím vozové skříně VarCB3 aliancí 

TW Team. Důraz byl při vývoji kladen na to, aby byla skříň konstrukčně velmi podobná těm 

původním. Dosazeno mohlo být několik designů čel. 

V několika kusech byl vyroben typ T3R.EV dodaný do Brna a Ostravy. Ten disponuje 

asynchronní výzbrojí TV Europulse a mohl být díky tomu spřahován s vlečným vozem. 
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Mnohem významnější postavení ale získal typ T3R.PV. Konstrukčně je s předchozím shodný, 

jeho elektrická výzbroj (TV Progress) je ale shodná s typem T3R.P, jedná se tak v podstatě o 

variantu tohoto typu. 

Vyrobené vozy byly dodávány do čtyř českých měst v různých provedeních; v poslední době 

často prochází dalšími modernizacemi spojenými s úpravami vzhledu vnějšku i vnitřku. 

7 Rekonstrukce s využitím částečně nízkopodlažní 

skříně 

Nová doba přinesla požadavky na snadnou přepravu imobilních osob. Většina českých měst 

však krátce po roce 2000 trpěla zásadním nedostatkem nízkopodlažních tramvají, pokud vůbec 

nějakou vlastnila. 

Stále však platila původní myšlenka modernizací a rekonstrukcí tramvají T3 – na pořízení 

tramvají zcela nových chybí dostatek finančních prostředků. 

Aliance TW Team z výše uvedených příčin vyvinula o pár let později také skříň VarCB3 s 33% 

nízkopodlažní částí. Ta je také o metr delší než skříně původní. Vzniklo tak vozidlo schopné 

snadné přepravy imobilních osob, zejména osob na invalidním vozíku. 

Instalací elektrické výzbroje TV Progress vznikl typ T3R.PLF. Ten jako první začal jezdit 

v Liberci, později se přidala Praha a Plzeň. Veškeré tramvaje T3R:PLF mají původní design 

tramvají T3 (vyjma polopantografu v Liberci a Plzni). 

Naopak instalací výzbrojí TV Europulse (příp. Škoda) vznikl typ VarioLF, který začal jezdit 

v Ostravě a rozšířil se do dalších čtyř českých měst. Tramvaje VarioLF se od původního 

designu tramvají T3 značně liší. 
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Obrázek 4: VarioLF 

Posledním typem částečně nízkopodlažních tramvají de iure vzniklých z původních vozů T3 je 

T3R.SLF. Ten se od typu T3R.PLF liší pouze instalací elektrické výzbroje Škoda. Prototyp 

vznikl roku 2008 v Plzni, motivací pro jeho vznik byla přítomnost tramvají 01T se stejnou 

výzbrojí. Záhy byl tento prototyp z důvodu nespolehlivosti přestavěn na zavedenou 

tramvaj T3R.PLF. 

O několik let později o typ T3R.SLF projevil zájem liberecký dopravní podnik. V jeho vozovém 

parku se již nacházely tramvaje 02T, motivace tedy byla stejná. Sériově vyráběné vozy se 

vyznačují relativní spolehlivostí a dosud si je dopravní podnik sám kompletuje. 

Ze všech tramvají T3 jsou typy T3R.PLF a T3R.SLF jako poslední v Česku stále vyráběny. Typ 

T3R.SLF odebírá, jak již bylo zmíněno, liberecký dopravní podnik. Typ T3R.PLF Dopravní 

podnik hlavního města Prahy. 

8 Rekonstrukce do podoby kloubové tramvaje 

Specifickým typem je plzeňský K3R-NT inspirovaný brněnským K3R-N. Mezi dvě tramvaje 

T3 (které byly zbaveny jednoho z čel) byl vložen nízkopodlažní článek. 

9 Modernizované a rekonstruované tramvaje T3 v Liberci 

Na počátku 90. let 20. století se vozový park libereckých tramvají nacházel ve velice 

zanedbaném stavu. Skládal se výhradně z různě starých tramvají T3, T3SU a T3SUCS, všech 

prakticky v původní podobě, tedy i s nehospodárnou výzbrojí TR37. 
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Padla proto myšlenka tramvaje modernizovat. Nejdříve došlo k velké prohlídce několika 

tramvají typu T3 v ústředních dílnách DP Ostrava. Výraznou změnou bylo dosazení systému 

poptávkového otevírání dveří. 

Pro ověření možnosti provozovat tramvaje s úspornější elektrickou výzbrojí v libereckých 

podmínkách byl na přelomu let 1993 a 1994 z Prahy zapůjčen vůz T3M evidenčního čísla 8106. 

Zkoušky tyristorové výzbroje dopadly uspokojivě a ve společnosti ČKD byl roku 1995 

zmodernizován vůz T3SU č. 54 na typ T3G s výzbrojí TV8. Ze vzhledových změn byl na 

střechu dosazen polopatograf a potaženy původní laminátové sedačky. 

Tento „liberecký prototyp“ vydržel v provozu na úzkém rozchodu do roku 2001, o čtyři roky 

později byl následně sešrotován. 

9.1 Tatra T3M.04 

Místo modernizací zajišťovaných společností ČKD se nakonec z důvodu velké poruchovosti 

vozu č. 54 rozhodl Liberec jít v plzeňských šlépějích a své zastaralé tramvaje T3SU(CS) si 

nechal renovovat společností Škoda. Úpravou výchozího typu 01T vznikl typ 02T, ten je však 

známější pod označením T3M.04. 

 

Obrázek 5: Tatra T3M.04 

První modernizovanou tramvají se stal v roce 1996 vůz T3SU č. 56. Podobně jako u typu 01T 

byla dosazena elektrická výzbroj Škoda na bázi IGBT tranzistorů. Kompletní přeměny se 

dočkal interiér tramvaje. Nainstalována byla červená protiskluzová podlaha a čalouněné 

sedačky, strop byl obložen textilií. Stanoviště řidiče obdrželo zejména ruční řadič. 

Samozřejmostí se stalo již poptávkové otevírání dveří a polopantograf na střeše vozu. 
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Podobně mělo být tímto způsobem zmodernizováno celkem třicet libereckých tramvají. 

Vzhledem k finančním problémům ale nakonec došlo k modernizaci dvaceti vozů. Jedná se o 

vozy evidenčních čísel: 50, 51, 53, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83. Poslední dva uvedené vozy jsou zajímavé, neboť se nejedná o původem liberecké tramvaje. 

Zakoupeny byly z Prahy jako dva původní vozy T3 právě za účelem modernizace a dalšího 

provozu. Vůz 82 byl z důvodu špatného stavu skříně vyřazen roku 2012, vůz 83 jezdí dosud. 

Kromě vozu 82 byly z provozu definitivně odstaveny i vozy 78 (vážná nehoda v roce 2002), 50 

a 51 (u obou silná koroze rámu; k odstavení došlo na podzim 2021 a nyní probíhá vytěžování 

náhradních dílů). 

V průběhu let došlo u tramvají k dalším modernizacím. Dosazován byl například elektronický 

informační systém BUSE na předek, bok, záď a do interiéru; později začal být dále upravován 

interiér po vzoru nových tramvají s výzbrojí TV Progress (jiné čalouněné sedačky, modrá 

podlaha, lakovaný strop, zapuštěné osvětlení). V provozu jsou však stále i tramvaje s interiérem 

realizovaným v 90. letech. 

Dodatečně byl na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století modernizován i vůz T3 

původem z Olomouce. Dostal evidenční číslo 30 a výzbroj z nehodou poničeného vozu č. 78. 

V současné době jsou vozy nejčastěji řazeny jako zadní v soupravách s typem T3R.SLF. 

Klasické soupravy dvou tramvají T3M.04 již nejsou zdaleka tak běžné jako dříve. 

9.2 Tatra T3m 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, tramvají T3M.04 bylo realizováno dvacet, na další 

už nezbyly finanční prostředky. 
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Vozy T3SU a T3SUCS č. 49, 52, 55, 57, 58, 61, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 75 byly proto obnoveny 

formou tzv. malé modernizace (od toho malé m v označení T3m1). Celkový počet 

zmodernizovaných tramvají tak převyšoval původně předpokládaný počet třiceti. 

Modernizaci realizovala společnost PARS Šumperk a Dopravní podnik Ostrava. Rozsah prací 

v interiéru tramvaje byl shodný s typem T3M.04, nechybělo ani poptávkové otevírání dveří. 

Pantograf zůstal klasický, nůžkový. 

Stejně jako v případě typu T3M.04 došlo později i zde k dalším modernizacím (doplňován byl 

informační systém BUSE a u některých vozů novější verze interiéru). 

U starších vozů T3 byla předpokládána brzká likvidace z důvodu špatného stavu vozových 

skříní, proto byl rozsah modernizací nižší. Přesto se ale na všechny dostalo např. poptávkové 

otevírání dveří. 

V roce 2002 byly z Ostravy zakoupeny a po vzoru T3m modernizovány tři další tramvaje (č. 

31, 32 a 36), oproti hlavní vlně však chybí nové sedačky (původní laminátové byly potaženy). 

Do dnešních dnů jsou v provozu už pouze čtyři vozy, č. 72, 73, 74 a 75. Vůz č. 49 zůstává ve 

stavu jako služební a slouží jako zázemí společnosti Cegelec, která v libereckých dílnách 

modernizuje německé tramvaje GT6M. Zbytek tramvají je sešrotován. 

9.3 Pragoimex T3R.PV 

Myšlenka nahrazování původních tramvají T3 a T2R (ty byly zakoupeny v 90. letech z Ostravy) 

vrcholila po změně století. 

                                                 
1 Nyní již toto označení není běžně používáno, tramvaje jsou označovány původním typem. 

Obrázek 6: Tatra T3m 
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Začaly být nakupovány nové tramvaje se skříní VarCB3 a digitální výzbrojí TV Progress, do 

Liberce se tak dostal typ T3R.PV. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, ač se oficiálně 

jedná o rekonstrukce původních tramvají T3 (díky zachování původní technické dokumentace), 

de facto se jedná o tramvaj úplně novou. 

 

Obrázek 7: Pragoimex T3R.PV 

Již z výroby mají tramvaje poptávkové otevírání dveří, polopantograf, ruční radič na stanovišti 

řidiče, protiskluzovou podlahu modré barvy, čalouněné sedačky v 1+1 či 2+1 (dle trati, pro 

kterou byly původně určeny), lakovaný strop a samozřejmě i digitální informační systém 

BUSE. Vzhledově se však výrazněji neliší od původních vozů. 

Tímto způsobem byly mezi roky 2003 a 2008 zhotoveny vozy č. 20, 21, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 

39, 40, 41 a 78 (náhrada za vůz T3M.04). V posledních letech procházejí postupně všechny 

vozy opravou v Krnově či v Ostravě. Některé tak obdržely již podlahu černé barvy, která je 

instalována do všech nových vozidel dodávaných do DPMLJ. 

9.4 Pragoimex T3R.PLF 

Jedinou nízkopodlažní tramvají v Liberci byla od 90. let zcela nová tramvaj RT6S. Ta však byla 

roku 2003 odstavena z důvodu vysoké poruchovosti. 

Přeprava imobilních osob tak byla v libereckých tramvajích na další dva roky prakticky 

znemožněna. Ale i v tomto směru se dopravní podnik rozhodl jít cestou pořizování novostaveb 

tramvají T3, tedy oficiálně rekonstrukcí původních tramvají s využitím nových skříní. 

Do skříní VarCB3LF byla zabudována digitálně laděná výzbroj TV Progress, aby byly vzniklé 

nízkopodlažní tramvaje plně kompatibilní s vozy T3R.PV. Vznikl typ T3R.PLF. 
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Obrázek 8: Pragoimex T3R.PLF 

Výbava interiéru se také plně shodovala plně s typem T3R.PV, nově přibylo osvětlení 

zabudované do stropu. Proti středním dveřím (v nízkopodlažní části) se také v každém voze 

nacházelo pět sklopných sedadel, jejich počet byl později snížen na tři. 

Od roku 2005 do roku 2008 byly aliancí TW Team vyrobeny tramvaje následujících 

evidenčních čísel: 22, 23, 28, 29, 35, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 54. 

Stejně jako typ T3R.PV, i typ T3R.PLF prochází velkými opravami v Krnově, resp. v Ostravě. 

Sedačky proti středním dveřím jsou například nahrazeny polstrovanou opěrkou a u nejnověji 

opravovaných vozů taktéž probíhá výměna podlahy za černou. 

9.5 Pragoimex T3R.SLF 

Po dodání všech objednaných vozů T3R.PLF probíhal tlak na další zvyšování objemu 

nízkopodlažních spojů. Po městské trati se v tuto dobu pohybovalo mnoho souprav tramvají 

T3M.04, které bylo možno spřahovat s typem T3R.SLF nedávno testovaným v Plzni. 



14 

 

 

Obrázek 9: Pragoimex T3R.SLF 

Liberecký dopravní podnik se nenechal odradit poruchovostí prototypu a začal ve svých dílnách 

tramvaje tohoto typu kompletovat. To skříně VarCB3LF dodané aliancí TW Team je 

implementována elektrická výzbroj Škoda. První vůz, č. 66 (s dokumentací původního vozu 

T3SUCS stejného čísla), byl dokončen v září roku 2012. 

Interiér i exteriér nových vozů je podobný jako u tramvají typu T3R.PLF, pouze s drobnými 

rozdíly. Sedačky jsou montovány pouze v uspořádání 1+1, z výroby je instalována proti 

středním dveřím polstrovaná opěrka, nad nízkopodlažní částí se nachází oboustranný LCD 

displej pro efektivní informování cestujících, bohužel většinu času je nefunkční. 

Dosud byly zkompletovány vozy čísel 31, 32, 38, 43, 44, 61, 65, 66, 69 a 82. Na dokončení 

čeká vůz č. 36. Na konci roku byly dodány další tři skříně, ty jsou však již poslední. 

9.6 Zhodnocení přínosu rekonstrukcí a modernizací libereckých 

tramvají T3 

Nejen v Liberci, ale i v jiných českých městech, byl na počátku 90. let tramvajový vozový park 

po desetiletích nedostatečné údržby ve špatném stavu. Pokusy o co nejrychlejší vyřešení tohoto 

stavu formou modernizací tramvají T3 byly tehdy pochopitelné. 

Rekonstrukce tramvají T3 s využitím nových skříní je však už přinejmenším diskutabilní i 

z hlediska právního. Ač se jedná de facto o úplně nové tramvaje, de iure jsou tramvajemi stále 

původními. Zachovávání originální konstrukce a designu u všech nových libereckých tramvají 

T3 nicméně vzbuzuje u cestující veřejnosti odpor a pocit, že se stále jedná o ty staré vozy, které 

jezdí několik desetiletí. Příležitost využití nového designu, který by minimálně byl atraktivní u 

veřejnosti, nebyla bohužel naplněna. 
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Domnívám se, že lepší než neustále nakupovat nové vozové skříně vycházející z původního 

typu T3 by bylo neustále analyzovat různé dotační programy pro nákup tramvají nových i 

konstrukčně. Ty nabízejí možnou výhodu v podobě vývoje přímo pro dané město. 

Připusťme si, že i o to se liberecký dopravní podnik v minulosti pokoušel. Jednak již v 90. 

letech, kdy si nechal od ČKD dodat, jak se později ukázalo, značně poruchovou tramvaj RT6S. 

Roku 2012 byla následně dodána z aliance TW Team dvoučlánková, 100% nízkopodlažní 

tramvaj EVO2. Příčinou velké poruchovosti tato tramvaj opět více stojí, než jezdí. Jedná se 

však o prototyp, sériově vyráběné vozy tak velkými poruchami netrpí. 

Řešení této situace v podobě výroby „osvědčených“ tramvají T3 však není dlouhodobě 

udržitelné. Snaha o vyřešení závad u zcela nových tramvají by měla dostat přednost, neboť mj. 

jsou nové tramvaje důležitější i z hlediska estetického. 

Uplynulý rok přinesl navíc situaci, na kterou, dle mého názoru, není dopravní podnik dostatečně 

připravený. Nejstarším tramvajím T3M.04 začaly korodovat rámy, což vyústilo až v odstavení 

dvou vozů. Tyto tramvaje tvoří v soupravách s novými vozy T3R.SLF základ vozového parku 

na městské trati, dá se však předpokládat, že vyřazování bude muset ze stejného 

důvodu pozvolna pokračovat. 

Definitivní řešení této situace je v nedohlednu. Již v minulosti musel být nedostatek vozů 

vyřešen nákupem pěti tramvají typu T3R.P. Provoz těchto tramvají byl tehdy označen 

jako dočasný. 

Je však čas odložit dočasná řešení stranou. Ideálně vyvinutím nové tramvaje na míru pro 

liberecké podmínky (otočné podvozky, délka a kapacita odpovídající soupravě T3, možná kratší 

články a více kloubových spojení). 
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