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ÚVOD 
 

      Tramvaj 15T je tříčlánkové, jednosměrné, 100% nízkopodlažní vozidlo. Z hlediska 
potkávání s tramvajemi navzájem má  průjezdní profil vozů řady T. Většina elektrické 
výzbroje je umístěna na střeše. Vůz je vybaven celkem 8 kamerami. Jejich snímání lze 
sledovat na dvou obrazovkách a displeji.  

 

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
 

      Délka  ................ 31,40 m ................... bez spřáhel (14T = 30,25 m)    
      Šířka  ................... 2,46 m ................... oproti vozům T3 o čtyři centimetry užší  
      Hmotnost …..... ................................... 43,8 tun  
      Maximální rychlost  60 km/h                Sedadel ......... 61 osob +  k stání 139 / 223 
      Pomocné obvody  3 x 400 V AC          Počet motorů  16        
     Vůz je vybaven konektorem pro připojení kabelu panelu instruktora. V kabině je schrána 
na doplňkové vybavení: nástavec ručního odbrzdění, klika na nouzové stahování sběrače, 
košťátko na výhybky apod. Hák na plošinu je volně přístupný v kabině. 

 

PŘÍPRAVA  NA  VÝJEZD 
 
 

1.  Zkontrolovat sběrač (na troleji). 
2. Páka ručního řadiče musí být v poloze maximální provozní brzdy (zaparkováno).  
3. Na panelu řidiče zapnout baterii delším stiskem tlačítka BATERIE ZAP (cca 5 vteřin –  

ochrana proti náhodnému stisku např. při úklidu). Po zapnutí baterie cca 1 minutu trvá, 
než se nastartují všechny řídicí jednotky. Ukončení startovacích procesů je indikováno 
zobrazením základní obrazovky na displeji nadřazeného řízení. 

4. Zapnout řízení do polohy ZAPNUTO.  
5. Zadat pomocí univerzální kličky směr jízdy.  
6. Až před rozjezdem zapnout řízení do polohy TRAKCE – tím se automaticky zapne 

topení/ventilace do vozu. Při jízdě je řízení v poloze TRAKCE.     
 

Po zapnutí baterie svítí v přechodech vozu trvale 4 zářivky. Při stání vozidla (např. na 
konečné) přepne řidič řízení do polohy ZAPNUTO. V této poloze nejsou funkční jízdní 
obvody. Ostatní obvody fungují – baterie je dobíjena, funkční je i napájení pro ostatní 
spotřebiče. Při podpětí řidič dostane akustickou i vizuální informaci, v případě stavu pod 
18 V se vůz vypne – ochrana proti vybití baterie. 
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Základní polohou ručního řadiče je poloha zaparkováno – nutné při otevírání dveří, 
při změně směru jízdy, zapnutí řízení, přepnutí do TRAKCE, při zpětném pohybu, při 
navolení/zrušení havarijního pojezdu (HP), nouzového dojezdu (ND) apod.  

Poznámka: ruční vypínač baterie se nachází za posledními dveřmi, nad oknem a běžně se 
nepoužívá – pouze v mimořádných situacích nebo při práci na elektrické instalaci vozidla. 
Vypínají se jím všechny elektrické obvody vozu.  

 

JÍZDA  SILOU  -  RUČNÍ  ŘADIČ 
 

Pákou řadiče směrem dopředu (z nulové polohy) řidič volí požadované jízdní tahy. Vůz 
15T nemá stupně jízdy/brzdy. Zrychlení získáme i jemným posunem páky řadiče dopředu za 
polohu manipulace/tempomatu. Velikost zadané jízdy je možné sledovat po jednotlivých 
podvozcích na displeji – TAH  %. Jelikož 2. a 3. podvozek má větší zatížení, je jejich výkon 
větší. Rozjezd vozu je blokován při ztrátě napětí sítě 600 V, otevřených či neuzamčených 
dveřích, vysunuté plošině nebo při určitých poruchových stavech.  

 

     Páka je vybavena z pravé strany tlačítkem zvonku (zvonek uvádí do činnosti i pravý 
pedál) a z levé strany tlačítkem světelné houkačky – stiskem levého tlačítka při zapnutých 
dálkových světlech se tyto vypnou. Ruční řadič má tři zvýrazněné polohy:  
 

Nulovou – výběh (páka je ve svislé poloze). 
 

Manipulace/tempomat – odpovídající na voze T6A5 či KT8D5.RN2P poloze 1. stupně jízdy. 
 

Zaparkováno – odpovídající maximální provozní brzdě. 
 

 

Páku řadiče lze vyklopit do strany – směrem doprava. Vyklopení páky do strany má 
4 funkce, v daném okamžiku vždy jen jednu: 

1. při stání vozidla a otevřených dveřích – dveře se i s výstrahou zavřou. 
2. při stání vozidla a zavřených dveřích – vůz odbrzdí (do svahu/na rovině neodbrzdí). 
3. za pohybu – zruší činnost (navolenou rychlost) omezovače. 
4. zruší nástup funkce „mrtvého muže“. 
 

Manipulace – při zadání této polohy ručního řadiče jede vozidlo rychlostí 5 km/h a dále 
nezrychluje – s výjimkou jízdy ze svahu, kdy vůz zrychluje samovahou. 

 

Tempomat – zadáním polohy manipulace/tempomat při rychlosti nad 5 km/h jede vůz 
rychlostí, kterou se pohyboval v okamžiku posunutí ručního řadiče do této polohy. Tempomat 
můžeme zařadit z jakékoliv polohy páky řadiče. Vůz při jízdě do svahu/na rovině udržuje 
zvolenou rychlost. Ze svahu se rychlost samovahou zvyšuje. 

 

     Omezovač – řidič může rychlost jízdy ovlivnit i pomocí tlačítek omezovačů rychlosti na 
displeji v rozmezí 5 – 55 km/h, odstupňované po 5ti km/h. Omezovač (na rozdíl od 
tempomatu) udržuje zvolenou rychlost i ze svahu. Při jízdě na rovině/do svahu je páka řadiče 
v poloze jízdy. Řidičem zvolená rychlost je signalizována na rychloměru žlutou značkou. 
Navolené omezení rychlosti se zruší stiskem tlačítka na displeji nebo vyklopením páky řadiče 
do strany.  Tlačítka +5 a -5 se objeví až za pohybu vozidla při rychlosti nad 5 km/h. 

K dosažení plynulé jízdy je vhodné, aby řidič s pákou řadiče manipuloval jemně. 
K docílení plynulé jízdy především na křížení, do výhybek, oblouků apod. je žádoucí 
využívat tempomatu nebo omezovače rychlosti. 

Maximální provozní rychlost vozu 60 km/h je nastavena softwarem. Rychlost nelze 
překročit ani při jízdě ze svahu. Při jízdě ze svahu software vozu vyhodnotí/omezí rychlost 
jízdy až, jedná-li se o „strmé a dlouhé“ svahy.  

Vyhodnocení oblouku (omezení rychlosti) se řeší, momentálně není funkční. 
Nastavená rychlost softwarem je signalizována řidiči na displeji červenou značkou.  
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Řidič odpovídá za dodržení případných předepsaných rychlostí a nesmí se spoléhat 
na technické zařízení vozu omezující rychlost jízdy nebo na funkci omezovače. Hlídání 
rychlosti jízdy řídícími systémy je pouze usnadnění práce obsluhy, nikoliv náhrada povinností 
obsluhy. 

VÝBĚH   
 

 Po přemístění páky řadiče do svislé (nulové) polohy jede tramvaj výběhem (setrvačností). 
Při zastavení do svahu bez přemístění páky řadiče do polohy brzda, dojde k samočinnému 
nástupu mechanické brzdy, vůz necouvne (při použití HP nebo ND couvne).        

     Funkce „mrtvý muž“:  pokud za pohybu vozu řidič cca 2 minuty nepoužije páku řadiče 
ani tlačítko omezovače, dojde k aktivování této funkce. Nejdříve se ozve zvukové 
upozornění. Funkci „mrtvého muže“ zruší pohyb páky řadiče i použití tlačítka omezovače. 
Nereaguje-li řidič na zvukové upozornění trvající cca 10 vteřin, nastoupí maximální provozní 
brzda. Zadání směrovek, zvonku apod. funkci „mrtvého muže“ neruší. Po zastavení pomocí 
této funkce je další jízda podmíněna přemístěním páky řadiče do polohy zaparkováno. 
 

BRZDY 
 

Pákou řadiče směrem vzad (z nulové polohy) řidič volí požadované brzdné tahy. Při 
jemném posunu do brzdy se navolí tzv. malá brzda – při jízdě ze svahu vozidlo udržuje 
konstantní rychlost. Malá brzda nemá zvýrazněnou polohu.  

 

 Brzdná síla je plynulá v závislosti na pozvolném pohybu páky vzad. Brzdný moment je 
korigován velikostí zátěže, takže u obsazeného vozidla nedochází k prodloužení brzdné 
dráhy. Pokud to situace v provozu umožňuje, zejména v malé rychlosti, nepoužívat 
maximální provozní brzdění. Zaparkovat až po zastavení vlaku. Elektrodynamická brzda 
funguje až do zastavení a pak nastoupí brzda mechanická.  

Dojde-li k poruše elektrodynamické brzdy nebo při jízdě se sníženým počtem motorových 
skupin, zaskakuje (v závislosti na počtu vypnutých motorových skupin) řízená mechanická 
brzda. Účinek zaskakující mechanické brzdy lze plynule regulovat pákou řadiče. Činnost 
mechanických brzd je signalizována svítícími červenými kontrolkami a na displeji.      
 

Nouzovou (kolejnicovou) brzdu lze uvést do činnosti: 
 

1. pákou řadiče ve 2 stupních - 1. st.  kolejnicové brzdy 3. a 4. podvozku 
                                             2. st.  kolejnicové brzdy všech podvozků 
 

2. tlačítkem KOLEJNICOVÉ BRZDY na panelu - 1. stupeň (spodní tlačítko) 
    tlačítkem KOLEJNICOVÉ BRZDY na panelu - 2. stupeň (horní tlačítko)    
 

3. aretačním tlačítkem NOUZOVÁ BRZDA na pravém bočním panelu  
řidiče (na displeji se objeví textové upozornění o použití tohoto tlačítka).  
    Účinek odpovídá páce řadiče v maximální poloze brzdy, tj. plný výkon elektrodynamické 
brzdy + účinek všech kolejnicových brzd + případný zásah SSO. Zrušení účinku tlačítka 
NOUZOVÁ BRZDA se provede jeho pootočením. 
 

     Záchranná brzda je zcela nezávislá na nadřazeném řízení. Podmínkou funkce je zapnutá 
baterie. Funguje i při vypnutém řízení. Stisknutím tlačítka ZÁCHRANNÁ BRZDA se 
uvede do činnosti plná neřízená mechanická a kolejnicová brzda všech podvozků, zvoní 
výstražný zvonec, SSO je nefunkční. Tlačítko záchranné brzdy rozpojí i jízdní obvody. 
Zrušení účinku tlačítka ZÁCHRANNÁ BRZDA na levém bočním panelu řidiče se provede 
až po zastavení vozu pootočením tohoto tlačítka a přepnutím vypínače řízení do polohy 
ZAPNUTO nebo VYPNUTO. Dle výrobce: záchranná brzda se využívá pouze v případech 
nejvyšší nouze, kdy vozidlo např. nereaguje na zadání brzdy řidičem. V ostatních případech 
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by se záchranná brzda neměla používat, jelikož se nejedná o nejúčinnější brzdu na vozidle 
a navíc hrozí poškození vozidla - plochy na kolech (není funkční SSO). 

Stisknutím tlačítka ZÁCHRANNÁ BRZDA cestujícími se uvede do činnosti maximální 
provozní brzda, všechny kolejnicové brzdy a výstražný zvonec. V činnosti je až do zastavení 
vozu a zaparkování. Změna stavu řízení (z TRAKCE do ZAPNUTO) za jízdy je zakázána, 
jedná se o nekorektní zásah obsluhy.  

PÍSKOVAČE 
 

Pískovače jsou umístěny před 1., 3. a 5. nápravou (dvojicí kol) vpravo i vlevo. Poslední 
podvozek je bez pískovačů. Řidič ovládá pískovače sešlápnutím levého pedálu nebo stiskem 
tlačítka SKLUZ. Funkce a stav zásoby písku je signalizován na displeji (půdorys vozu). Bílá 
barva – plný pískovač a v klidu, zelená – činnost, žlutá – nedostatek písku, červená – 
porucha. Stav zásoby písku lze zobrazit i na displeji pomocí podružné obrazovky (tlačítko F). 
Doplnění písku je možné vně i uvnitř vozu. Nepředpokládá se, že řidič bude muset pískovače 
doplňovat na konečné. Při nižších teplotách probíhá automaticky vytápění pískovačů. 

 
 

SKLUZOVÁ/SMYKOVÁ  OCHRANA  -  SSO 
 

Zjišťování skluzu/smyku kol je založeno na principu vzájemného porovnávání otáček 
jednotlivých kol a rychlosti jejich změny. Při zásahu SSO se sníží tažná/brzdná síla a dochází 
i k sypání písku (pouze při smyku). Po obnovení adheze vzroste tažná/brzdná síla na hodnotu 
odpovídající zadanému požadavku na jízdu/brzdu. Činnost  SSO je signalizována kontrolkou 
SKLUZ, sloupce tahu na displeji se zabarví žlutě. Stisknuté tlačítko SKLUZ vyřadí z činnosti 
skluzovou ochranu a uvádí do činnosti sypače. Smykovou ochranu z činnosti nelze vyřadit. 

 

ZPĚTNÝ  POHYB  -  COUVÁNÍ 
 

Zpětný pohyb - zadní pomocné stanoviště se aktivuje přepnutím reverzu vzad, páka 
ručního řadiče musí být v poloze zaparkováno a řízení v poloze TRAKCE. Pro aktivaci 
ovladače JÍZDA/BRZDA je nutné stisknout tlačítko BDĚLOST/ZAVŘENÍ DVEŘÍ a při 
jízdě jej trvale držet stisknuté. Software vozu umožní maximální rychlost jízdy 10 km/h.  
Zadání jízdy a zadání provozní brzdy má tři polohy. Další poloha 0 =  výběh a čtvrtá poloha 
brzdy aktivuje kolejnicové brzdy všech podvozků. Při puštění tlačítka BDĚLOST/ZAVŘENÍ 
DVEŘÍ nastoupí při pohybu vozu maximální provozní brzda. Jsou zde i ovladače zvonku, 
uvolnění dveří, směrovky s kontrolkou, stěrače a tlačítko záchranné brzdy. Tlačítko 
záchranné brzdy je funkční i v době řízení z hlavního stanoviště. Po opuštění stanoviště nesmí 
být ovladač v poloze JÍZDA. Řádně uzamknout kryt zadního stanoviště. 

 

Při přechodu ze zadního stanoviště na přední a reverzu vzad – vůz necouvne – ochrana proti 
nechtěnému couvnutí (upozornění na displeji). 
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Couvání je omezeno na vzdálenost dvou metrů.  
Je-li nutné pokračovat v jízdě vzad na větší vzdálenost,  
řidič musí zaparkovat, přepnout reverz pro jízdu dopředu  
a opět navolit reverzem jízdu vzad. Po této manipulaci  
vozidlo umožní couvnutí na vzdálenost dalších dvou  
metrů. Při jízdě pomocí ND toto omezení není funkční.  
Nouzový dojezd se používá při určitých závadách  
a ne za účelem couvání bez omezení.        

SBĚRAČ 
 

Řidič ovládá sběrač stisknutím tlačítka SBĚRAČ NAHORU nebo tlačítka SBĚRAČ 
DOLŮ. Nouzově lze stáhnout/zvednout sběrač ručně pomocí kliky. Otvor pro ruční ovládání 
sběrače se nachází ve stropě kabiny řidiče.  

 
 

EOV  –  ROV 
 

Na panelu řidiče se nachází dvě tlačítka VÝHYBKA 0 (+ žlutá kontrolka)      
a  VÝHYBKA 1  (+ červená kontrolka). Stiskem  tlačítka  VÝHYBKA 0  
řidič zruší odběr  proudu z troleje,  vypne  rekuperaci  a  přeruší případné  
zadání  jízdy. Tlačítkem VÝHYBKA 1 se  přestavují elektricky ovládané  
výhybky (EOV) a přeruší se případná zadaná jízda. Tato tlačítka se však 
používají pouze při jízdě setrvačností nebo pod brzdou. 
 

Při delším stisku tlačítka VÝHYBKA 1 může dojít k dočasné nefunkčnosti.  
 

Rádiově ovládané výhybky se ovládají jako u všech ostatních typů tramvají v automatickém, 
ručním nebo síťovém režimu.  

DVEŘE 
 

Vozidlo je vybaveno 6-ti dvoukřídlými předsuvnými dveřmi pro cestující.     
Dveře do kabiny jsou výklopné - otevřené zvětšují profil vozu.                                 

Ovládání dveří  kabiny řidiče:  
 

Otvírání: 1. stiskem tlačítka DVEŘE KABINY na panelu v levé části.   
                2. pomocí tlačítka u dveří kabiny (i zavírání).  

     3. pomocí čipu. 
 

Zavírání:  1. stiskem tlačítka DVEŘE KABINY na panelu v levé časti.  
                2. stiskem tlačítka u dveří.   
                3. vyklopením páky řadiče doprava.                                                 Otvírání/zavírání                                          
                4. stiskem červeného tlačítka ZAVÍRÁNÍ. 5. pomocí čipu.               (u dveří kabiny) 
 

     Červené tlačítko a vyklopení páky řadiče však zavřou i dveře pro cestující. Zvenku se dají 
dveře kabiny otevřít (zavřít) pouze pomocí čipu. V kabině je páčka nouzového otvírání dveří. 
Po použití je nutné dveře zajistit aretačním kolíkem.       

     Otvírání dveří pro cestující: stisknutím tlačítka OTVÍRÁNÍ dojde k otevření všech dveří 
pro cestující. Tlačítko je doplněno zelenou signálkou. Když svítí, jsou všechny dveře zavřené. 
       

     Uvolnění: stisknutím tlačítka UVOLNĚNÍ dojde k uvolnění dveří. Pokud cestující 
nevyužijí uvolnění, je stav uvolnění návěstěn blikající červenou signálkou ZAVÍRANÍ a také 
zobrazen na displeji. Stisknutím tlačítka u zavírajících se dveří dojde ke zrušení zavíraní. 
Druhé tlačítko uvolnění je na pravém madle ze strany – nutno stisknout o něco déle cca 0,5 s. 
Tlačítko UVOLNĚNÍ je doplněno žlutou signálkou. Pokud svítí, signalizuje požadavek od 
cestujících na otevření. 
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První dveře: stisknutím tlačítka PRVNÍ dojde k otevření prvních dveří pro cestující. 
Nezaměňovat dveře PRVNÍ s dveřmi kabiny řidiče. Je-li čelo vozu v oblouku a je nutné, 
aby řidič vystoupil 1. dveřmi pro cestující, stiskne tlačítko PRVNÍ cca 3 - 5 vteřin. Na displeji 
se objeví nápis VÝSTUP ŘIDIČE DVEŘMI CESTUJÍCÍCH. Tím dojde k uvolnění 1. dveří. 
Stiskem tlačítka na 1. dveřích se tyto otevřou a druhým stiskem se zavřou. Při otevřených 
dveřích je dávána dveřní výstraha. Poznámka: v oblouku i na přímé trati lze s potřebnou 
opatrností vystoupit dveřmi kabiny – pozadu stylem „žebřík“. 

 

Otevření dveří je podmíněno stáním vozidla, pákou řadiče v poloze zaparkováno 
(objeví se červené mezikruží na displeji kolem rychloměru) a stisknutím tlačítka.  

Při otevření kterýchkoliv dveří svítí červená kontrolka BLOKOVÁNÍ ROZJEZDU. 
 

     Zavírání: stisknutím tlačítka ZAVÍRÁNÍ se u otevřených dveří uvede do činnosti dveřní 
výstraha. Po uvolnění stisku tlačítka se dveře zavřou. Stisknutím tohoto tlačítka dojde i ke 
zrušení uvolnění od řidiče, které nebylo využito. Zavřít dveře lze i vyklopením páky ručního 
řadiče. Pokud řidič přestane vyklápět páku, dveře se zavřou. Zruší se i nevyužité uvolnění. 
Zadání jízdy rovněž ruší nevyužité uvolnění. Tlačítko ZAVÍRÁNÍ je doplněno červenou 
signálkou. Pokud svítí, jsou některé dveře otevřené. 

Zavírání dveří pomocí dveřního automatu: aktivuje se jednorázovým stisknutím 
tlačítka DVEŘE AUTOMAT a je funkční (svítící kontrolka) pouze při otvírání dveří 
UVOLNĚNÍM. Jednotlivé dveře se zavírají v závislosti na pohybu cestujících. Po uplynutí 
nastaveného času, kdy nedochází v prostoru konkrétních dveří k pohybu cestujících, se 
příslušné dveře zavřou (s dveřní výstrahou). Použití dveřního automatu nevylučuje 
možnost, aby řidič zavřel otevřené dveře pomocí tlačítka ZAVÍRÁNÍ či pákou řadiče.  

Zavírání dveří do překážky: zavírání se zruší, dveře se pootevřou a začnou se opět, bez 
zásahu řidiče, zavírat. Po třech pokusech o zavření do překážky se dveře otevřou a zůstanou 
otevřené. Nouzové otvírání dveří: nouzově lze zevnitř vozu otevřít kterékoliv dveře 
zatažením za zaplombovanou páku u dveří. Dveře se odemknou a lze je ručně otevřít. Při 
použití nouzového otvírání dveří za pohybu vozidla se aktivuje maximální provozní brzda, 1. 
stupeň kolejnicové brzdy a výstražný zvonec. Vnější nouzové otevírání dveří se nalézá pouze 
u prvních dveří. Zprovoznění nouzově otevřených dveří – stisknutím červen. tlačítka u páky 
nouzového otevírání dveří. Od vozu 9237 je pouze vratné lanko – páku dotlačit/dorazit. U 
dveří kabiny dveře zprovozníme druhým stiskem tlačítka otvírání/zavírání dveří kabiny. 

 

    Při poruše konkrétních dveří, lze po použití vypínače v krytu nade dveřmi, ručně dveře 
zavřít a uzamknout kličkou. U vozů do 9206 je čtyřhran na dveřích, od vozu 9237 – viz 
obrázek. Při závažnější poruše, kdy vůz i nadále blokuje jízdu, řidič navíc použije 
zaplombované tlačítko BLOKOVÁNÍ DVEŘÍ a současně přepne vůz do režimu HP.  
 

      

 
Zelený – zavřeno, 
žlutý – požadavek 

na otevření, 
červený – 
otevřeno. 

 
Zelený/červený, 

žlutě orámován  – 
uvolněno od 

řidiče, cestujícími 
(ne)využito. 

1. obr. – do 9236 
2. a 3. – od 9237, bez tlačítka  
+ čtyřhran na uzamčení dveří 
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NÁJEZDOVÁ  PLOŠINA 

 

     V prostoru prvních dveří se nachází ručně ovládaná mechanická nájezdová plošina. 
Požadavek na použití plošiny je řidiči signalizován akusticky a ikonou na displeji. Ikona svítí 
do doby manipulace s plošinou nebo se zruší stisknutím a podržením tlačítka (cca 5 vteřin) 
ZAVÍRÁNÍ p ři pohybu vozidla. Vyklopená plošina blokuje jízdu. Oproti ostatním vozům 
s výklopnou plošinou dojde ke zrušení blokování jízdy až po uzamknutí plošiny pomocí 
čtyřhranu – univerzální kličkou. 
     Při poruše, kdy je plošina zaklopená, uzamknuta a přesto dochází k blokování jízdy, nejsou 
funkční ani první dveře. Řidič použije zaplombované tlačítko BLOKOVÁNÍ PLOŠINY 
a současně přepne vůz do režimu HP.  

 

                  
 

                                         
   

černá pole = tlačítka / barevná = kontrolky / signálka u řízení signalizuje, v jakém režimu je 
řízení / mycí stroj = ŘT nepoužívá / topení skla, zrcátek a podnožky se po určité době samo 
vypne – viz kontrolka / podnožka = nahoru nebo dolů / nevyužité tlačítko s kontrolkou                   
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

záchranná brzda 
(popis dříve) 

 
 

HLAVNÍ PANEL 
LEVÁ PŘEDNÍ ČÁST 

 

tlačítka - kontrolky  
bez popisky = rezerva 

dveře kabiny  
horní = otvírání  

spodní = zavírání 
blikající červená  

= hrozí přehřátí displeje 
rychlejší blikání  

= 1. stupeň přehřátí 
blikají  všechny ledky  

= 2. stupeň přehřátí, za cca 
1 minutu displej zhasne 
svítící žlutá = v pořádku 

blikající = zima (např. při  
 startu vozu – max. 5 min.) 

zelená dioda – bliknutí 
= odezva na stisk klávesy 

signálka HP svítí i při 
použití nouzového dojezdu 

 

   HLAVNÍ  PANEL  –  levá část 
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DISPLEJ  NADŘAZENÉHO  ŘÍZENÍ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 tlačítek v horní řadě: 1. den/noc 2. hlasitost 3. nápověda (při závadě) 4. identifikace ŘT                  
(nepoužívá se)   5. a  6. nevyužito   7. jas obrazovky    8. automatický jas obrazovky  
9. přechod do podružných obrazovek (stav pískovačů – vypínání podvozků – kamery AUTO3) 
5 tlačítek vpravo:  1. nulování nebo návrat do základního nastavení    2. listování nahoru  
3. listování dolů   4. potvrzení (ENTER)  5. denní počítadlo km – venkovní teplota – budík ... 
Spodní řada: přibyla volba 15 km/h, +5km/hod, AUTO1, AUTO2 (2. stisk),  AUTO3 (3. stisk), 
AUTO4 (4. stisk) = kvadro  

 
 
 
 

 

 
 
 
       
    V režimu AUTO 3 si řidič může nastavit/vybrat kamery na levou/pravou obrazovku při 
stání, stanicování, při rozjezdu do 2 km/h a při jízdě nad 2 km/h. Při 4. stisku AUTO = obraz 
všech 8 kamer na dvou obrazovkách (tzv. kvadro).  
    Za jízdy (nad 5 km/h) zmizí volba AUTO a DISP a místo nich se objeví nabídka +5 km/h 
a –5 km/h. Při stisku L nebo P možnost nastavení kamery na levou/pravou obrazovku. Při 
stisku DISP možnost nastavení kamery na displej – funguje jen při stání vozu. 
    Nastavení jasu – vypnutí monitorů kamerového systému je možno pouze přes podružnou 
obrazovku displeje (tlačítko F). 
 
 

            

 

KAMERY 
umístění 

TAH (%) 
4 sloupečky (zelené) 

nahoru/dolů jednotlivých 
podvozků jízda/brzda 

 + příp. zásah SSO (žluté). 
 

Činnost mechanické nebo 
kolejnicové brzdy. 

 

Stav napětí v síti.  
Stav dobíjení baterie.  

 

Čas, rychlost, požadavek 
směru ROV, stav dveří, 

kamery ve funkci, reverz. 
 

Textové sdělení (při stání).   
 

Navolená rychlost – žlutá 
značka. Omezená rychlost 
vozem – červená značka.  

 

Červený kruh =   
zastaveno, zaparkováno.   
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 HLAVNÍ PANEL – pravá p řední část                              Přístupná místa 
 
 

 
 

 

    Tlačítko uvolnění dveří – zevnitř madla je tlačítko na hlášení zastávek  –  
 zrcátka, stisknutím L nebo P se zbývajícími 4 tlačítky nastavuje levé/pravé 
 venkovní zrcátko nahoru/dolu či doleva/doprava.   

 
 

                                                                                                                        
 
 
    
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlačítko  NOUZOVÁ  BRZDA  
 

Při stisku tlačítka nouzová brzda se na displeji objeví 
textové upozornění o jeho použití. 
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POMOCNÝ  PANEL   
vpravo dole 

 

Interkom / Mikrofon 
Klimatizace 

 

Zářivky – nastavení nouzového režimu 
pouze automatické při poruše dobíjení. 

 

Topení / ventilace do salónu 
Funguje automaticky v poloze TRAKCE.  

Vypnout/zapnout černým tlačítkem. 
Svítící kontrolka: 

zelená auto = zapnuto 
bílá = ventilace 
žlutá = topení 

blikající bílá = dochlazování topnic 
 při vypínání baterie 

 

Sběrač – nahoru a dolů. 
 

Uzemnění – řidič nepoužívá, případné 
použití předepsaným způsobem 

 + navíc vyčkat/uzemnit  
až 2 minuty po vypnutí řízení. 

 

Rezerva / Reset OIS 
 

Zrušení blokování (omezení) jízdy: 
dveře / oblouky - svahy / plošina. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
6. a 7. v auto režimu možnost zvýšení/snížení teploty o 4 stupně, oproti teplotě stanovené režimem 
auto. Stisknutím tlačítek 3, 4 nebo 5 ovlivníme funkci auto, ale jsme stále v tomto režimu. 
Doporučený způsob použití: zapnout a vyladit tlačítky  –  a   + , ostatní tlačítka nepoužívat.    

 

KLIMATIZACE  
 

Ve spodní řadě jsou tlačítka, 
v horních jsou kontrolky 

zobrazující aktuální režim: 
 

 1. zapínání/vypínání, při pouhém zapnutí  
     je zvolen auto režim (svítí zelené A). 

 

 2. opakovaným stiskem tlačítka volíme –  
     ventilaci / chlazení / topení / auto (svítí 
     vždy jedna ze3 kontrolek a příp. A). 

 Tímto tlačítkem se zruší auto režim 
(nesvítí A).   

 3. volíme stupně otáček ventilátoru  
  nebo auto režim otáček (kontrolky). 

 

 4. nastavení směrových klapek foukání   
       a auto (kontrolky). 

 

 5. cirkulace vzduchu – vnitřní okruh /   
         přisávání venkovního vzduchu. 

    1     2      3    4      5      6     7 
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APEX – dotykový displej 
 

volba ROV 

Změna nastavení se provádí 
stisknutím informačního pole. 

 

Obdobně se nastavuje/používá: 
 

Příští zastávka 
Cílová zastávka = transparent 

Linka hlásič / Orientace / DORIS / 
Dispečer / Vyhlaš / 

 Menu = další jiné nabídky. 
 

Ovládání APEXu přímo na displeji, 
jenom prstem, nikoliv tužkou či 

podobnou pomůckou. 
 

                              

INTERKOM  
 
 

     V prostoru vozu jsou tlačítka znamení k řidiči, žádost o výstup kočárku, vyklopení plošiny 
a interkom. Po stisku tlačítka interkomu se v kabině řidiče ozve charakteristický zvuk, ten se 
znovu opakuje cca po 1 minutě. Vedle mikrotelefonu bliká číslo, ze kterého přístroje je 
voláno, do doby než řidič telefon zvedne. Ve voze jsou celkem tři intercomy. 

 

ZÁVADY 
 

     Závady jsou řidiči signalizovány především textovou informací v obdélníku ve spodní 
části displeje nadřazeného řízení. Za pohybu vozu se objeví jen ikona závady, dojde 
i k jednorázové signalizaci závady. Text závady se objeví až po zastavení vozu. Po stisku 
nápovědy se na displeji objeví písemné pokyny. Je však vhodné nejdříve provést restart vozu. 
Jestliže se závada opakuje, teprve potom se řidič řídí vypsanými pokyny (ve spolupráci 
s provozním dispečinkem).  
     Restart vozu – vypneme kalorifer a topení do salónu (necháme vychladnout topnice), 
vypneme řízení, na panelu řidiče vypneme baterii, počkáme cca 1 minutu a pak obvyklým 
způsobem zapneme řízení.  
     V nouzových stavech, kdy je potřeba urychleně vypnout vůz či restartovat řízení (zkrácení 
doby vychladnutí topnic), je nutné podržet vypínač baterie zhruba 5 vteřin. Tento nekorektní 
úkon je zaznamenán v paměti tramvaje. 

 

     Barva písmen: zelená – pouze informace (zápis do průvodního listu vozu), žlutá – HP, 
oranžová – ND, červená – sunutí/vlečení. 

 

MANIPULACE P ŘI NESTANDARDNÍCH STAVECH 
HAVARIJNÍ POJEZD (HP) – NOUZOVÝ DOJEZD (ND) –  

VYPÍNANÍ POHONU (MOTOROVÝCH SKUPIN) 
Základní jednotkou pohonu je dvojice motorů (náprava). V případě poruchy pohonu 
podvozku nebo nápravy je potřeba pro další jízdu vadný podvozek/nápravu vypnout – 
přepínač řízení nesmí být v poloze TRAKCE. Základní způsob vypínání (i opětovného 
zapnutí) je pomocí displeje nadřazeného řízení v režimu podružné obrazovky. Pokud není 
možné vypnout pohon pomocí displeje, řidič vypne nápravu/podvozek přepínačem v jističové 
skříni. Vypnutí přepínačem je krajní možností. Tlačítko F vyvolá přechod do podružné 
provozní obrazovky.  
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                Po stisku tlačítka F se zobrazí tato nabídka.                      HP/ND/jističe/vypínač pohonu A                                                                                                                          
         Tlačítkem listování (šipkou) je vybrána potřebná volba.                                                                                                                                               
 

     

 

Tlačítkem listování (šipkami) vybereme – stav pískovačů  / kamerový systém  / vypínání 
pohonů / topení a ventilace salónu. Vybrané menu potvrdíme – ENTER. Změnu topení či 
ventilace do salónu řidič tramvaje nepoužívá (s výjimkou příkazu nadřízeného pracovníka). 
Je nastaven automatický režim.  
Obrázek dole – nefunkční pohon (oranžový trojúhelník) jedné nebo více náprav systém 
vyhodnotí sám. Řidič potvrdí tlačítkem VYPNOUT. Vypnutá náprava nebo nápravy jsou 
podbarveny červeně. Na displeji je informace o dalších opatřeních. Vypnutá dvojice/čtveřice 
motorů se nepodílí na jízdě silou a obdobně při brzdění není elektrodynamická brzda 
vypnutých motorů funkční. Výkon zbývajících motorů se zvýší. Při vypnutí pohonu 2 náprav 
(4 motorů) nedochází při brzdění k záskoku kotoučové brzdy. Ale při brzdění brzdou 
nouzovou k záskoku kotoučové brzdy dojde. Při vypnutých pohonech jednoho podvozku se 
nepoužívá havarijní pojezd. Při vypnutí 3 a více náprav již dochází k záskoku brzdy 
kotoučové a řidič tramvaje použije HP.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 ND 

  HP 
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Přímé vypínání pohonů  
Použití jen v případě, že nejdou motory vypnout 

pomocí softwaru. 
 

Vypínač pohonu A, jističe A – v kabině vzadu, vlevo. 

 

        Vypínače pohonu B a C + jističe B a C. 
 
 

Vypínač pohonu D – úplně vzadu vozu, vlevo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 Postup: 
 Uzavřít ventil otáčením doprava.  
 Zapumpovat – ručička manometru do zeleného pole   
(nástavec je ve skříni v kabině). 
Na panelu svítící žlutá kontrolka signalizuje pouze 
použití ručního odbrzdění, skutečné odbrzdění 
signalizuje až nesvítící červená kontrolka i při stání. 
 

Při mechanickém odbrzdění jednoho podvozku se 
nepoužívá HP. Při nutnosti odbrzdit 2 nebo 3 
podvozky je nutné použít HP. Při vlastní manipulaci 
je řízení v poloze ZAPNUTO. Po skončení 
manipulace řízení zapneme do polohy TRAKCE. 

Při pokusu o odbrzdění všech podvozků dojde k aktivaci kolejnicových brzd. Je-li nutné 
odbrzdit všechny podvozky za účelem sunutí/vlečení, musí být řízení v poloze VYPNUTO – 
k nástupu kolejnicových brzd tak nedojde. Rychlost jízdy při HP je omezena v závislosti na 
počtu vypnutých motorů nebo ručně odbrzděných podvozků. Zabrzdění: povolit ventil. 
V provozním stavu je ventil nouzového odbrzďování v poloze uvolněno.   
 

ODBRZDĚNÍ  NA  ÚSEKOVÉM  IZOLÁTORU 
 

Odbrzdění vozu bez napětí 600 V se provádí: 1. řízení v poloze ZAPNUTO – 2. HP – 
3. běžná manipulace (zadání jízdy) s pákou řadiče tak, aby zhasly kontrolky brzd.  

 

Tlačítko MYCÍ STROJ řidič při jakékoliv manipulaci s vozem nepoužívá. 

AB, CD

 

 
Ruční odbrzdění – 4 místa 

 VENTIL  

 NOUZOVÉ - RUČNÍ ODBRZDĚNÍ     
         MECHANICKÉ BRZDY 
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NOUZOVÝ DOJEZD 
 

     Při použití ND jsou ve funkci jen nejnutnější obvody pro jízdu/brzdu.  

     Jízda – páku řadiče je nutno přemístit za polohu MANIPULACE. Rychlost je omezena 
na 20 km/h. Jízda výběhem nebo použití brzdy – stejné jako v normálním režimu. 
      Kolejnicová brzda 1. stupně není funkční, tzn. vozidlo se chová stejně jako při zadání 
maximální provozní brzdy. Při použití řadiče do polohy 2. stupně kolejnicových brzd funguje 
KB všech podvozků. Displej vykazuje ztrátu napětí 600 V. 
     Při zadání jízdy a nezadaném směru jízdy – vůz odbrzdí. Při změně směru jízdy je potřeba 
před novým zadáním jízdy vždy počkat cca 5 vteřin. 
 

 Nefunguje: 
- tlačítko TÍSEŇ 
- signalizace otevřených dveří – otevřené dveře neblokují jízdu 
- dálková světla, denní svícení, zadní mlhovka, zářivky 
- tlačítka kolejnicové brzdy na panelu 
- tlačítka UVOLNĚNÍ a PRVNÍ DVEŘE  
- ovládání EOV, tlačítko SKLUZ 
- signalizace nouzového odbrzdění 
- klimatizace (je bez regulace) 
- topení/ventilace do vozu 
- vyhodnocení oblouků a rychlosti ze svahu 
- funkce “mrtvý muž“  
- znamení k řidiči 
- záchranná brzda cestujících 
- vyhřívání skel, zrcátek, podnožky 
- signálka BLOKOVÁNÍ ROZJEZDU 
- a další 
 
 

      Na panelu instruktora je funkční pouze ovladač nouzové brzdy (řadič nesmí zůstat 
v poloze jízda). Na zadním stanovišti je aktivní pouze tlačítko záchranné brzdy (zpětný 
pohyb není funkční). Displej nadřazeného řízení je v omezeném režimu. 
 

 

plomba 
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SUNUTÍ / VLEČENÍ  

1. Porucha znemožňující jízdu vlastní silou – mechanická brzda funkční (po spojení 
s jiným vlakem):   

a) přepnout do polohy ZAPNUTO (ne TRAKCE) – po celou dobu pohybu vlaku 
b) zapnout HP 
c) použít zaplombovaný přepínač „Blokování omezovačů“ – jinak dojde při rychlosti 

nad 10 km/h na sunutém (vlečeném) voze 15T k nástupu mechanické brzdy 
d) reverz v požadovaném směru jízdy 
e) posunout páku řadiče do jízdy za polohu MANIPULACE – dojde k odbrzdění. 

(Sledovat kontrolky mechanických brzd.) Při pohybu vozů zůstává páka řadiče 
v poloze jízda. 

f) posunutím páky řadiče do brzdy dojde k aktivaci mechanické brzdy 
Poznámka: z pomocného stanoviště je postup obdobný – použití přepínače jízda/brzda.   

2. Porucha mechanické brzdy všech podvozků – vůz neodbrzďuje – kritická chyba 
řízení brzd (po spojení s jiným vlakem):  

a) přepnout do polohy VYPNUTO (v poloze ZAPNUTO dojde k nežádoucímu sepnutí 
kolejnicových brzd)  

b) zapnout HP  
c) nouzově odbrzdit všechny podvozky pomocí pumpování (viz výše). Při pohybu 

sledovat kontrolky mechanických brzd. I při vlastním sunutí zůstává přepínač řízení 
v poloze VYPNUTO. 

d) zabrzdění: povolením ventilů nebo v nouzi tlačítkem ZÁCHRANNÁ BRZDA 
 

3. Porucha - nefunkční baterie (po spojení s jiným vlakem): 
a) nouzové odbrzdění všech podvozků pomocí pumpování. Stav odbrzdění je 

signalizován pouze na manometru u nouzového odbrzdění. 
b) řízení v poloze VYPNUTO – nelze zapnout řízení ani použít HP, ND 
c) zabrzdění: jediný možný způsob je povolením ventilů – KB není funkční.  

                                                                                        

ODSTAVENÍ  VOZU 
1. zaparkovat. 2. vypínač řízení z polohy TRAKCE do polohy ZAPNUTO.  
3. směr jízdy přepnout do polohy 0.  
4. vypnout spotřebiče – topení, kalorifer, 

ventilaci, osvětlení, apod.  
5. po doběhnutí ventilátorů topení do 

salonu i kabiny řidiče přepnout 
vypínač řízení z polohy ZAPNUTO 
do polohy VYPNUTO.  

6. vypnout baterii tlačítkem v levé části 
panelu. V případě, že nejsou 
ochlazeny topnice, dojde k tzv. 
podmínečnému vypnutí baterie – 
baterie se vypne až po ochlazení 
topnic. Při delším stisku tlačítka 
VYP BATERIE se baterie vypne 
hned, bez ohledu na topnice vozu – 
tato manipulace se provádí jen v nutných případech, hrozí zničení topnic.  

7. vypnout OIS (APEX). 

Podmínečné vypínání baterie 


