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RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKY

KONZERVOVÁNÍ-RESTAUROVÁNÍ AUTOBUSOVÉHO
PŘÍVĚSU JELCZ PO-1 ZE SBÍRKY OBORU MĚSTSKÁ
HROMADNÁ DOPRAVA TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ
Tomáš Kocman
Technické muzeum v Brně

Náročné konzervování-restaurování autobusového přívěsu Jelcz PO-1
započalo v roce 2014 a úspěšně bylo dokončeno na jaře roku 2019,
kdy byl tento sbírkový předmět testován klubovou a krajskou testační komisí FKHV. Veřejnosti se poprvé představil při prezentační akci
Přehlídka automobilové techniky ve dnech 26.–27. 4. 2019, kterou
Technické muzeum v Brně pořádá ve svém řečkovickém depozitáři.
Uplatněné konzervátorko-restaurátorské postupy jsou charakteristické zejména pro silniční vozidla městské hromadné dopravy s celokovovou karoserií, vyráběná od počátku padesátých let dvacátého
století. První fáze konzervování-restaurování autobusového přívěsu
Jelcz PO-1 byla zahájena pracovníky Technického muzea v Brně
v restaurátorské dílně v objektu MCK v Brně-Řečkovicích. Po kompletním odstrojení vozové skříně bylo přistoupeno k jejímu tryskání
a nezbytné antikorozní ochraně základním mezioperačním nátěrem.
Výše uvedené pracoviště se zaměřuje zejména na konzervování-restaurování sbírkových předmětů oboru MHD v menším rozsahu a jejich
běžnou údržbu. Znamená to, že náročnější zásahy, jako jsou například
zámečnické a klempířské práce při konzervování-restaurování vozové
skříně, dále lakýrnické či čalounické práce bylo v případě konzervování-restaurování autobusového přívěsu Jelcz PO-1 nutno zajistit
v součinnosti s externími restaurátory. Záměrem konzervování-restaurování přívěsu Jelcz PO-1 bylo jeho uvedení do originálního továrního
a provozuschopného stavu, v němž by ve sbírce Technického muzea
v Brně dokumentoval provoz souprav autobusů s osobními přívěsy ve
veřejné hromadné dopravě ČSSR ve druhé polovině sedmdesátých let
dvacátého století, stejně jako vzájemnou výrobní a technologickou
kooperací zemí tehdejší RVHP.
Klíčová slova: historické vozy, městská hromadná doprava, autobusový přívěs, konzervování-restaurování

CONSERVATION-RESTORATION OF THE JELCZ PO-1 BUS TRAILER
FROM THE PUBLIC TRANSPORT COLLECTION OF THE TECHNICAL
MUSEUM IN BRNO
The challenging conservation-restoration of the Jelcz PO-1 bus trailer
began in 2014 and was successfully completed in the spring of 2019,
when this collection item was tested by the club and regional testing
committee of the FKHV. It was presented to the public for the first
time during the event „Presentation of Historical Vehicles“ on 26-27
April 2019, which is regularly organized by the Technical Museum in
Brno in its depository in Brno-Řečkovice. The applied conservation
and restoration procedures are characteristic especially for road
public transport vehicles with all-metal bodywork, produced since
the beginning of the 1950s. The first phase of conservation-restoration
of the Jelcz PO-1 bus trailer was started by the staff of the Technical
Museum in Brno in the restoration workshops of the Methodological
Centre for Conservation in Brno-Rečkovice. After complete dismantling
of the bodywork, it was blasted and the necessary anti-corrosion

Ing. Tomáš Kocman absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně. Od roku 1992
je zaměstnán v Technickém muzeu v Brně jako kurátor oboru Městská
hromadná doprava. Je autorem několika odborných publikací, katalogů
sbírek a článků zveřejňovaných v časopise Městská doprava. Dlouhodobě
se podílí na vedení konzervátorko-restaurátorských zásahů při restaurování historických vozidel MHD. (kocman@tmbrno.cz)

basic protection paint was applied. The above-mentioned workplace
focuses mainly on lesser conservation-restoration of the public transport
collection items and their routine maintenance. This means that more
demanding interventions, such as locksmith and plumbing work during
the preservation-restoration of the bodywork, as well as painting or
upholstery work during conservation-restoration of the Jelcz PO-1
bus trailer had to be done in cooperation with external restorers.
The intention of the conservation-restoration of the Jelcz PO-1 trailer
was to restore it to its original factory and serviceable condition, in which
it would document, as a part of the museum collections, the operation
of bus sets with passenger trailers in public transport in the Czechoslovak
Socialist Republic in the second half of the 1970s, as well as the mutual
production and technological cooperation of the countries of the then
CMEA (The Council for Mutual Economic Assistance).
Keywords: historical vehicles, city public transport, bas-trailer,
conservation-restoration
Autobusový přívěs Jelzc PO-1 představuje zástupce posledního typu
vozidel této kategorie provozovaných v tehdejší ČSSR od konce
60. až do počátku 80. let dvacátého století. Konstrukce jejich vozové
skříně odpovídá autobusům téhož typu vyráběným v Polské lidové
republice na základě licenční spolupráce s Karosou Vysoké Mýto.
Autobusový přívěs Jelcz PO-1 je dvounápravový, nápravy tvoří ocelová roura s kuželíkovými ložisky. Pérování zajišťují podélná listová
půleliptická péra. Řízení vozu je provedeno tažnou ojí přes předlohu,
teleskopický tlumič a spojovací tyče na řídicí páky předních kol.
Kostra samonosné karoserie je svařovaná z ocelových profilů, její horní
část sestává z kostry střechy a okenního pásu svařeného z ocelových
výlisků. Boční plechy vzájemně spojené přeplátováním jsou ke kostře
karoserie přinýtovány. V pravé bočnici má přívěs Jelcz pouze jednodílné dveře ručně ovládané.
Podlaha je z dřevěných palubek krytá gumovým kobercem. Spodní
část bočnic je v interiéru obložena umakartem, strop deskami
ze sololitu otapetovaného koženkou Vinytol, spáry kryjí hliníkové lišty.
Čalouněná sedadla jsou uspořádaná 2 + 2, přičemž bylo do konce
výroby využíváno starší provedení sedáků a opěradel. Jejich provedení
odpovídá sedadlům používaným již po druhé světové válce u autobusů
Praga RND, Škoda 706 RO a později také u autobusů Karosa T500HB
a prvních sérií Škoda 706 RTO.
Autobusové přívěsy Jelcz byly do tehdejší ČSSR dodávány v rámci spolupráce zemí RVHP od druhé poloviny šedesátých let do roku 1975, přičemž
v provozu se udržely do poloviny osmdesátých let. Soupravy autobusů
Škoda 706 RTO (případně licenční autobusy Jelcz) s přívěsy byly využívány
zejména v linkové dopravě ČSAD, ale též v MHD, například v DP měst
Ostravy, Olomouce či Gottwaldova, kde bylo dvanáct přívěsů Jelcz PO-1
provozováno v letech 1967–1975 i v trolejbusové dopravě.
V souladu s koncepcí sbírkotvorné činnosti kladoucí zvýšený důraz na
dokumentaci současnosti se Technické muzeum v Brně dlouhodobě
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snažilo tento typ přívěsu získat do sbírek. Ještě na přelomu století
jich bylo zachováno poměrně velké množství na polích, v sadech,
vinohradech a zahradách, samozřejmě již ve špatném technickém
stavu a často nekompletních. Jako první byl do depozitáře přivezen
vlečný vůz Jelcz PO-1 z JZD Jamolice. Měl sice kompletní vybavení
interiéru, avšak jeho vozová skříň již byla silně zkorodovaná. Byl tedy
nakonec po demontáži potřebných dílů sešrotován. Další dva přívěsy
byly postupně dotaženy z JZD Brodek u Prostějova a Školního polesí
Hůrka nedaleko Písku. Pro restaurování byl nakonec určen autobusový
přívěs Jelcz PO-1 výr. č. 4914 vyrobený roku 1972 v závodě Jelczanskie
zaklady samochodowe. K jeho identifikaci posloužil výrobní štítek
dochovaný v prostoru schodů nástupních dveří. Shodné výrobní číslo
je také vyraženo z vnitřní strany okenního sloupku za posledním pravým oknem.

RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKY
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE PŘÍVĚSU JELCZ
Typ:
Rok výroby:
Výrobní číslo:
Výrobce:
Hmotnost
Rychlost:
Celková délka:
Šířka:
Výška:
Rozvor:
Rozchod:
Brzdy:
Obsaditelnost
(míst k sezení + stání):

PO-1
1972
4914
Jelczanskie zaklady samochodowe
3 860 kg
60 km/h
8 570 mm
2 500 mm
2 900 mm
3 720 mm
1 905/1 757 mm
tlakovzdušná, ruční
31 + 12

STAV PŘEDMĚTU PŘED ZÁSAHEM

Obr. 1
		
		
		
		

Dnes již historický snímek provozního autobusového přívěsu
Jelcz PO-1 DP města Olomouce pořídil počátkem sedmdesátých let pan Petr Blatný / This picture, today already a historical
one, of the Jelcz PO-1 bus trailer operated by the Olomouc City
Transport Company was taken in the early 1970s by Mr. Petr Blatný

Obr. 2
		
		
		
		
		
		

Autobusový přívěs Jelcz PO-1 ve stavu při zahájení restaurování
17. ledna 2014. Na hraně okenních rámů se pod pryžovými
těsnícími profily zachovaly stopy původní krémové barvy
ČSN 6050 / Jelcz PO-1 bus trailer in its original condition
at the start of restoration on January 17, 2014. Traces
of the original beige color ČSN 6050 have been preserved
on the window frames under the rubber sealing profiles

Rošt karoserie tvořený konstrukcí svařenou z válcovaných ocelových
profilů jevil známky rozsáhlé koroze vnějších okrajů a v místech podběhů kol. Poměrně zachovalá zůstala střední část příčníků a nosné
podélníky. Bočnice byly korozí poškozeny ve spodní části, nad úrovní
podlahy se zachovaly nepoškozené. Okenní pás svařený z lisovaných
profilů byl zkorodovaný především ve spodní a horní části okenních
rámů. Zcela chybělo oplechování horní části předposledního okna
v levé bočnici. Kružiny a vazníky střechy z otevřených ocelových profilů
byly zachovány bez viditelného poškození. Rámy čelních oken též jevily
známky koroze, a to zejména ve spodní části v úrovni poprsnice. Zadní
čelo se nacházelo v poměrně v dobrém stavu.
Vnitřní vybavení přívěsu se v tomto konkrétním voze nedochovalo,
zachováno bylo jen obložení podokenní části bočnic a stropu. Umakartové obložení neslo stopy dezénu dřeva, bylo však silně znehodnoceno
vlivem vlhkosti a zatékající vody.
Vnější lak vozu byl nepůvodní v odstínu khaki, tedy ČSN 5450.
Z toho lze usuzovat, že patrně patřil Československé lidové armádě.
Po vysklení oken byly na jejich rámech v místě dosedací plochy
pryžového těsnění nalezeny stopy původní krémové barvy odstínu
ČSN 6050. Kostry sedadel byly použity z dalších dvou dochovaných
autobusových přívěsů, které posloužily jako zdroj náhradních dílů. Většina těchto koster byla přelakována běžnou krémovou barvou odpovídající odstínu barvy vozové skříně, avšak část z nich měla poněkud
netypickou originální barvu shodnou s barevným provedením madel
starších tramvají typu T3. Dle dochovaného výkresu šlo o barvu Autex
béžový ČSN 6280. Tento odstín byl nalezen také pod vrstvou krémové
barvy na ostatních dochovaných kostrách sedadel.
Navržený koncept zásahu při konzervování-restaurování autobusového přívěsu Jelcz PO-1 byl stanoven kurátorem oboru Městská
hromadná doprava v rozsahu celkové generální opravy s cílem obnovení provozuschopnosti při současném uvedení do původního stavu
po zařazení do provozu. Shrnout lze do následujících bodů:
1) demontáž vnějšího oplechování, vysklení oken, odstranění podlahy,
2) výměna zkorodovaných částí odstrojené a otryskané kostry vozové
skříně,
3) výměna zkorodovaných částí bočních okenních rámů, vč. zhotovení
výlisků okenních sloupků,
4) konzervace restaurování rámů předních a zadních oken,
5) oplechování bočnic a střechy,
6) konzervace-restaurování oblin předního a zadního čela,
7) zhotovení schodů vstupních dveří, konzervace-restaurování křídla
dveří,
8) uložení a spasování vík všech schrán, konzervace-restaurování
bočních schrán a prostoru pro rezervu,
9) konzervace-restaurování náprav, listových pér, brzdového systému
a tlakovzdušných rozvodů,
10) položení podlahy z vodovzdorné překližky, montáž nového vnitřního
obložení,
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11) provedení vnějšího laku v odstínu RAL 1015 doplněného podélnými
červenými pásy pod okny a ve spodní části vozové skříně v odstínu
RAL 3001, lakování okenních pásů a části stropu v interiéru,
12) konzervace-restaurování sedadel, jejich tryskání a lakování, dále
též čalounění dochovaných sedáků a opěradel novou koženkou.
Koncept restaurátorského zásahu byl stanoven tak, aby dodržel principy Mezinárodní federace historických vozidel FIVA formulované v jednotlivých článcích Turínské charty, přijaté na valném shromáždění této
federace v říjnu 2012. Zvolený koncept respektoval zejména požadavek
na zajištění co možná největší originality historického vozidla při jeho
provozování, údržbě i restaurování.
Vyloučena byla možnost trvalého zachování přívěsu v nálezovém
stavu. Jednalo se o nekompletní vozidlo v pokročilém stavu koroze
vozové skříně, s nízkou výpovědní hodnotou. Postup koroze nosných
částí by nebylo možné bez odstrojení nosných prvků zastavit. Demontované díly oplechování a části kostry vozové skříně představují prakticky jen kovový odpad, který nemá cenu dále uchovávat. Zachované
a použitelné mechanické díly, například náprav, či brzdového systému
byly samozřejmě restaurovány, případně odeslány na opravu výměnným způsobem. Původně použité dřevěné palubky tvořící nosnou
část podlahy, na níž spočívá podlahová krytina, byly z důvodu větší
odolnosti proti vlhkosti a snížení pracnosti montáže nahrazeny vodovzdornou překližkou.

RECENZOVANÉ PŘÍSPĚVKY

Obr. 3
		
		

Kostra vozové skříně přívěsu Jelcz PO-1 před tryskání 10. února
2014 / Car body frame of the Jelcz PO-1 trailer before paint
blasting on February 10, 2014

Obr. 4
		
		
		
		
		
		

Zkorodované části okenních rámů tvořené plechovými
výlisky byly odřezány a nahrazeny novými díly. V tomto
stavu byl vlečný vůz Jelcz PO-1 u restaurátora p. Urbánka
15. září 2014 / The corroded parts of the window frames
made of sheet metal mouldings were cut off and replaced
with new parts. In this condition, the Jelcz PO-1 trailer was
with the restorer Mr. Urbánek on 15 September 2014

Obr. 5
		
		
		
		

Pohled na nově vyrobený blatník levých zadních kol a část
rámu vozové skříně ošetřeného mezioperačním antikorozním
nátěrem 15. září 2014 / View of the newly manufactured left
rear wheel fender and part of the car body frame treated with
an intermediate anti-corrosion paint, 15 September 2014

RESTAUROVÁNÍ VOZOVÉ SKŘÍNĚ
Po zařazení do sbírek Technického muzea v Brně bylo počátkem roku
2014 zahájeno konzervování-restaurování tohoto sbírkového předmětu. Prvním krokem bylo odstrojení vozové skříně, při čemž byla
vysklena okna, demontováno vnější oplechování, dveře, nárazníky,
víka schrán, lemy blatníků, podlaha a vnitřní obložení. Demontované
díly a vzorky původních materiálů (podlahová krytina, vnitřní obložení,
pryžové profily) byly uloženy v depozitáři. Poté byl přívěs odtažen
na tryskání kostry vozové skříně do firmy FK systém. Otryskaná kostra
karoserie byla opatřena antikorozním mezioperačním nátěrem Sigma
Weld. Restaurování zkorodovaných částí vozové skříně a zhotovením
nového oplechování se ujal zkušený restaurátor pan Vlastimil Urbánek,
jehož restaurátorská firma v obci Lhota nad Moravou – Náklo má dlouhodobé zkušenosti a reference v oblasti konzervování-restaurování
historických autobusů typu Škoda 706 RTO. V červenci 2014 byl proto
přívěs Jelcz PO-1 převezen na silničním traileru firmy Moravskoslezská,
s.r.o., do této restaurátorské dílny. Zde proběhlo konzervování-restaurování vozové skříně přívěsu zahrnující tyto kroky:
- výměna oplechování střechy,
- oprava předních okenních rámů,
- oprava zadních okenních rámů,
- oprava bočních okenních rámů,
- výměna L profilů výztuh skeletu,
- doplnění U profilů výztuh skeletu,
- výměna spodní části schodů,
- výroba prostoru pro rezervu,
- výroba prostoru pro nezávislé topení,
- výroba oplechování přední části vozu,
- oprava pláště dveří,
- výroba víka schrány nezávislého topení,
- uložení a spasování víka schrány,
- uložení a spasování dveří,
- uložení a spasování víka rezervy,
- pasování oblin 4 ks,
- celkové oplechování vozu,
- podstřik a vytmelení styčných ploch.
Jednotlivé díly kostry vozové skříně, oplechování střechy a výlisky
okenních sloupků byly elektricky přivařeny. Boční plechy byly na kostru
přinýtovány pomocí rozklepávaných nýtů. V této podobě se vlečný
vůz Jelcz PO-1 opět vrátil do depozitáře Technického muzea v Brně-Řečkovicích, kam byl přivezen 27. 11. 2014.
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Obr. 6
		
		
		
		
		
		

Takto vypadal autobusový přívěs Jelcz PO-1 v základním
nátěru po dokončení restaurování vozové skříně. Do depozitáře
Technického muzea v Brně Řečkovicích byl přivezen
27. listopadu 2014 / This is what the Jelcz PO-1 bus trailer
looked like in the primer after restoration of the car body.
It was brought to the depository of the Technical Museum
in Brno Řečkovice on November 27, 2014

Obr. 7
		
		
		
		
		
		

Restaurátorské práce dále pokračovaly v dílně MCK Technického
muzea v Brně. Snímek štítu zadní nápravy s brzdovými čelistmi
po demontáži brzdového bubnu byl pořízen 5. března 2015
Restoration work continued in the workshop of the Methodological Centre for Conservation of the Technical Museum
in Brno. A picture of the rear axle shield with brake shoes
after removing the brake drum was taken on March 5, 2015

Obr. 8
		
		
		
		
		

Zároveň s vnějším lakem byl v interiéru nastříkán pás okenních
sloupků a oplechování čel stropu. V tomto stavu byl vlečný vůz
Jelcz PO-1 4. listopadu 2015 / Simultaneously with the exterior
varnish, a strip of window pillars and cladding of the ceiling
fronts were sprayed in the interior. The Jelcz PO-1 trailer was
in this condition on November 4, 2015

Obr. 9
		
		
		
		
		
		

Vnitřní obložení stěn, stropu a lepení podlahové krytiny bylo
dokončováno pracovníky stolárny v ústředních dílnách Dopravního podniku města Brna 1. prosince 2015 / The interior
lining of the walls and the ceiling and gluing of the floor
covering was completed by the carpenters in the central
workshops of the Brno City Transport Company on
1 December 2015

Vnější lak, lakování okenních pásů a části stropu v interiéru
Druhá etapa konzervace-restaurování autobusového přívěsu Jelcz
PO-1, jejíž realizace byla umožněna poskytnutím účelových prostředků
z programu Ministerstva kultury ČR ISO/D-c v roce 2015, byla zaměřena především na obnovu vnějšího laku, restaurování podvozku,
náprav, brzdového systému, položení podlahy z vodovzdorné překližky
a restaurování sedadel.
Restaurátorské zásahy byly převážně uskutečněny v dílně pro restaurování vozidel MHD v areálu Technického muzea v Brně-Řečkovicích
v úzké součinnosti s konzervátory MCK. Cílem tohoto postupu bylo
optimální využití poskytnutých prostředků z programu ISO/D-c při
minimalizaci nákladů na jednotlivé konzervátorsko-restaurátorské
zásahy, jež byly – z důvodu odlišných technologických postupů (lakýrnické práce, čalounické práce, stolařské a zámečnické práce) zadávány
postupně jednotlivým restaurátorům s potřebnými referencemi.
Obnova vnějšího laku autobusového vleku Jelcz PO-1 byla zadána

externí firmě s cílem zajistit především tmelení a vybroušení nerovností
povrchů, nástřik plničem, vnější polyuretanový lak a lakování vnitřní
strany okenních sloupků.
Autobusové přívěsy Jelcz byly z výroby dodávány ve standardním
syntetickém nátěru odstínu ČSN 6050 krémová světlá, který byl doplněn po obvodu dvěma podélnými modrými pruhy odstínu ČSN 4400.
V případě provozu u dopravních podniků byly přelakovávány v kombinaci krémové a červené barvy (ČSN 8190 červeň rumělková tmavá)
dle vzoru autobusů Škoda 706RTO MTZ s červenou dolní polovinou
zadního čela. Toto barevné schéma bylo zvoleno i pro restaurování
dochovaného vlečného vozu Jelcz PO-1. Dle vzorníku RAL1 byly určeny
odpovídající odstíny jako RAL 3001 pro červenou a RAL 1015 pro krémovou barvu.2
Nerovnosti karoserie byly vytmeleny polyesterovým tmelem a po přebroušení do roviny byl povrch vlečného vozu nastříkán vrstvou polyuretanového plniče BODYFIL 300. Jako vrchní lak byly použity vrchní
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polyuretanové emaily SELEMIX PUR. Celá karoserie včetně střechy,
vnitřní strany okenních sloupků, zadní nárazníky, lemy blatníků a oplechování čel stropního obložení bylo nastříkána krémovou barvou RAL
1015 PUR. Po obvodu vozu byly doplněny červené pruhy stříkané barvou
RAL 3001 PUR šíře 250 a 500 mm. Spodní podokenní část zadního čela
je celá červená. Provedení laku, členění barevných ploch i odstíny barev
odpovídají dochovaným historickým fotografiím z provozu autobusových vleků na linkách MHD. Zvolené odstíny byly potvrzeny odborným
dobovým článkem.3
Část autobusového Odstín podle
přívěsu Jelcz PO-1 ČSN 67 3067

Číslo odstínu ČSN
Číslo odstínu
(originální barva z výroby) dle normy RAL

střecha

krémová světlá

6050

1015

vozová skříň

krémová světlá

6050

1015

pásy podokenní
částí
dolní část zadního
čela

červeň rumělková
tmavá
červeň rumělková
tmavá

8190

3001

8190

3001

kostry sedadel

béžová „Autex“

6280

1001

Konzervování-restaurování sedadel, přečalounění sedáků
a opěradel
Restaurování sedadel se ujalo čalounictví Gregor z nedaleké obce
Česká. Jde o restraurátora, s nímž Technické muzeum udržuje
dlouhodobou spolupráci. V minulosti se podílel na restaurování
sedadel pro autobus Karosa ŠL11.1305, z části pro autobus T500HB,
autojeřáb Tatra 111 HSC5, trolejbus Škoda 6Tr, Škoda 8Tr a Škoda Sanos.
V interiéru vozu jsou příčně uspořádaná dvojsedadla, nad podběhy
předních i zadních kol zdvojená zády k sobě se společným opěradlem.
U zadního čela je situována pětimístná lavice. Celkem je ve vlečném
voze 31 míst k sezení. Jednalo se o 13 sedáků dvojsedadel, 5 jednoduchých opěradel dvojsedadel, 4 zdvojená opěradla dvojsedadel
a sedák s opěradlem zadní pětimistné lavice.
Sedadla mají kostru svařenou z ocelových trubek, sedáky a opěradla čalouněná, tvořená dřevěným rámem a čalouněná koženkou.
Vypružení sedáků, tzv. epedo, je provedeno spirálovými pružinami,
na něž je položena vrstva materiálu Vafix. Pro restaurování vlečného
vozu Jelcz byly k dispozici všechny kostry sedadel, sedáky i opěradla.
Trubkové kostry byly ve spodní části zkorodované, sedáky a opěradla
s poškozeným potahem. Bylo možno určit původní barevné provedení
potahového materiálu v kombinaci dvou odstínů hnědé barvy. Poškozené rámy sedáků i opěradel byly opraveny, byly vyměněny pružiny,
čalounění a sedadla byla potažena novou koženkou JADA odstínu
č. 444 a 428 nejvíce odpovídajícímu barevnému provedení zbytků
původní dochované koženky. Ukázalo se, že rámy opěradel nejsou
přesně obdélníkové tvaru, ale strana přiléhající k bočnici vozu je mírně
zkosená. Protože neodpovídal počet levých a pravých opěradel, byl
rám jednoho levého opěradla nově zhotoven.
Kostry sedadel byly restaurovány v ústředních dílnách Dopravního
podniku města Brna. Byly tryskány, zkorodované části elektricky vyvařeny a opatřeny základním nátěrem a vrchním polyuretanovým lakem
v odstínu RAL 1001.
Restaurování spodku vozové skříně, instalace vnitřního obložení
Před položením podlahy z vodovzdorné překližky tl. 18 mm bylo nutno
uskutečnit restaurování systému brzd, tlakovzdušných rozvodů, náprav
a nábojů kol s výměnou ložisek kol a brzdového obložení. Rozvod tlakového vzduchu je tvořen dvěma okruhy provozní brzdy. Jednotlivé přístroje byly demontovány, vyčištěny a byla prověřena jejich řádná funkce.
Brzdové válce a brzdič byly dosazeny nové. Byla uskutečněna vnitřní
revize a tlaková zkouška vzduchojemů, zkontrolovala se těsnost spojů.
Nově byly zhotoveny rozvody vzduchu za použití měděné trubky průměru 6 mm. Brzdové bubny předních i zadních kol byly demontovány
a přesoustruženy. Ložiska a hřídelová těsnění (gufera) byla vyměněna.
Na brzdové čelisti bylo přinýtováno nové obložení. Byla položena nová
podlaha z vodovzdorné překližky tl. 18 mm. Uvedené restaurátorské
práce byly postupně prováděny v dílně určené k údržbě sbírkových
předmětů oboru MHD v areálu MCK Technického muzea v Brně.

Obr. 10
		
		
		
		
		

Nálezový stav dochovaných koster sedadel před tryskáním.
Původní béžový lak Autex je nejlépe patrný na rámu podstavce zadní pětimístné lavice v horní části snímku / Original
condition of preserved seat frames before blasting. The original
beige Autex paint is best seen on the frame of the base of the
rear five-seater bench at the top of the picture

Obr. 11
		
		
		
		

V této podobě byl vlečný vůz Jelcz PO-1 odvezen 2. prosince
2015 z ústředních dílen Dopravního podniku města Brna
In this condition, the Jelcz PO-1 trailer left the central
workshops of the Brno City Transport Company on
2 December 2015		

Obr. 12
		
		
		

Až do posledního detailu přesně zrestaurovaný interiér
vlečného vozu Jelcz PO-1 na snímku z 24. března 2019 / The
interior of the Jelcz PO-1 trailer, precisely restored to the last
detail, pictured on 24 March, 2019
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Vzhledem k tomu, že uvedené práce byly dokončeny v dostatečném
předstihu, mohl být autobusový vlečný vůz na podzim roku 2015
krátkodobě převezen do ústředních dílen Dopravního podniku města
Brna, kde pokračovala jeho konzervace-restaurování položením podlahové krytiny a montáží vnitřního obložení. Jako podlahová krytina
byla zvolena podlahovina Super, šedé barvy (kat. č. Gumex 057419),
ve střední části vozu a proti vstupním dveřím v kombinaci s černým
rýhovaným pryžovým kobercem dezénu G-6 (kat. č. Gumex 0568066).
Spoje podlahové krytiny byly zalištovány lištami z hliníkového plechu
tl. 1,5 mm, šířky 20 mm.
Původní umakartové obložení dolní části bočnic a zaoblených částí
stropu bylo v interiéru nahrazeno laminátovými HPL deskami tl. 1,2 mm
z nabídky firmy RETA Pardubice, s lesklým dezénem dřeva ROVERE
MONTANO č. 1661. Střední část stropu opatřená výřezy pro tělesa
vnitřního osvětlení, větrací mřížku a stropní větrací klapku byla zhotovena z překližky tapetované koženkou Vinytol 692 odstín 2148/373
z produkce firmy Svitap Chropyně.

FINÁLNÍ KOMPLETACE RESTAUROVANÉHO PŘÍVĚSU
Částečně restaurovaný autobusový přívěs Jelcz PO-1 inv. č. 17.06-20
byl po dokončení restaurování obložení interiéru předán zástupcům
Technického muzea v Brně dne 30. 11. 2015 a opět převezen zpět
do depozitáře v Brně-Řečkovicích. Zde bylo pracovníky Technického
muzea v Brně zajištěno pokračování konzervace-restaurování tohoto
sbírkového předmětu a jeho finální kompletace.
Sem patří na prvním místě zasklení čelních a bočních oken. V případě
přívěsu Jelcz PO-1 bylo možno vybrat celou sadu původních bočních
skel, získaných ze všech tří dovezených vozů. Původní skla vyžadovala
pouze umýt vhodným čisticím prostředkem. Náročnější bylo restaurování horních posuvných dílů bočních oken, které bylo nezbytné
rozebrat, hliníkové profily přeleštit a vyměnit pryžová těsnění. Dochovala se také ohýbaná skla čelních oken. Výhodou je, že skla předního
i zadního čela jsou shodného tvaru a v případě přívěsů Jelcz se shodují
i s autobusy Škoda 706 RTO.
Pro zasklení oken se uplatnily speciálně tvarované pryžové profily
nasazené jednou drážkou po obvodu skla a druhou protilehlou drážkou do rámu okna.
V průběhu více než půl století se samozřejmě u různých typů vozidel MHD používalo mnoho tvarů pryžových profilů, z nichž však lze
stále několik vhodných nalézt v katalogu firmy Gumex. K jejich výrobě
se používá elastomer EPDM nebo SBR černé barvy. Použitý byl profil
kat. č. 0544 260 pro boční okna a profil kat. č. 0597 005 pro okna čelní,
po obvodu
zajištěný rozepřením pomocí bílého klínku kat. č. 0598 003. Libovolné
odlišné tvary pryžových profilů lze bez problémů nechat zhotovit
na zakázku podle dochovaného původního vzoru. Technické muzeum
v Brně v tomto směru spolupracuje s firmou GSM Lanškroun, která
dodala těsnicí profil po obvodu hliníkového rámu posuvné části bočních oken.
Prostřednictvím firmy GMS Lanškroun bylo možno ve Fatře Napajedla
zajistit také výrobu červených vytlačovaných PVC profilů z Novoplastu
č. 213, 215 a 217 použitých ve spojení s ozdobnými hliníkovými lištami
jak v exteriéru, tak v interiéru přívěsu Jelcz PO-1, ale i mnoha dalších
vozidel MHD (tramvaje T3, K2, trolejbusy Škoda 9Tr, autobusy Škoda
706 RTO a Karosa Š11). Na zakázku byly ve Fatře Napajedla zhotoveny
i atypické ozdobné PVC profily hliníkových lišt zadních nárazníků.
Také restaurování těchto hliníkových lišt představuje poměrně pracné
odstranění vrchní, korozí poškozené vrstvy hliníků (případně zbytků
nátěrů) a následné leštění za použití vhodných past a lešticích kotoučů.
Problémem je však jejich často velká délka až několik metrů, což znesnadňuje manipulaci s nimi. Tyto hliníkové profily většinou již nelze
nechat vyrobit na zakázku, protože minimální výrobní množství
je 500 kg. Jedinou výjimkou byla aktivita firmy Anvitrade, která nechala
v potřebném množství zhotovit nezbytný sortiment lišt pro restaurování autobusů Škoda 706 RTO a Karosa Š11, čehož Technické muzeum
v Brně z části využilo také v případě konzervování-restaurování autobusového přívěsu Jelcz.
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Výsledný dojem restaurátorských prací je nejvíce ovlivněn precizností
provedení veškerých detailů exteriéru i interiéru. K nim patří mimo
jiné zadní koncové lampy, střešní obrysová světla, držák a osvětlení
linkové orientace, osvětlení SPZ a znak výrobce na zadním čele vozu.
V interiéru pak lampy stropního osvětlení, police na zavazadla, madla,
ovládací panel naftového topení, montáž mechanizmu stropní větrací
klapky i restaurované tabulky s výstražnými nápisy. Důraz je zvlášť
kladen na vnější imatrikulaci vozidla, tedy provedení evidenčních čísel
a znaků provozovatele. Zde byly hlavním vodítkem jak historické fotografie, tak i písemné poznámky olomouckého pamětníka Ing. Hirsche.
Protože provedení nebylo na různých vozech jednotné, byla zvolena
nejzdobnější varianta. Evidenční číslo je secesní, stínované. Městský
znak byl proveden obtiskem, přičemž jeho grafika vychází z odlévaných bronzových znaků olomouckých autobusů ze třicátých let. Znak je
doplněn výrazným nápisem „DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA OLOMOUCE“.
Grafické zpracování a tisk imatrikulace pro restaurovaný přívěs je dílem
pana Miroslava Bureše.
Vynaložené úsilí při několikaletém konzervování-restaurování autobusového přívěsu Jelcz PO-1 bylo zúročeno dosaženým výsledkem
testace historického vozidla provedené Klubovou testační komisí Tatra
klubu Brno 31. 3. 2019 v depozitáři Technického muzea v Brně-Řečkovicích. Klubová komise hodnotila historickou původnost restaurovaného
vozidla klasifikací A3. Písmeno A znamená, že jde o vozidlo standardní,
odpovídající specifikaci, tak jak bylo dodáno výrobcem (další možností
jsou B – vozidlo dobově upravené, C – kopie nebo replika, D – upraveno
mimo období, E – výjimky). Číslice pak charakterizuje skupiny zachovalosti – původnosti historického vozidla:
1 – originální, ve stavu, v jakém bylo vyrobeno,
2 – autentické, nerestaurované, dochované ve stavu užívání, avšak
zachované v originální specifikaci,
3 – renovované, vozidlo známé identity, úplně, nebo částečně rozebrané,
repasované a znovu smontované; povoleny jsou pouze malé
odchylky od specifikace výrobce z důvodu nedostupnosti dílů nebo
materiálů. Zpracování musí být provedeno co nejblíže dobové
specifikaci,
4 – vozidla znovu vystavěná za použití dílů z jednoho nebo více vozidel
stejného typu a modelu.
Z výše uvedeného plyne, že zvolený koncept konzervování-restaurování autobusového přívěsu Jelcz PO-1 koresponduje právě s klasifikací
odpovídající bodu 3. Dalším krokem pak bylo jeho testování krajskou
testační komisí k propuštění historického vozidla do silničního provozu.

POUŽITÉ MATERIÁLY
Vnější lak autobusového vleku Jelcz PO-1
- stříkací tmel BODY 260
- stěrkový tmel BODY 250
- ředidlo BODY 720
- barva PU 260-90 RAL 7042, barva WPU 2425-90 RAL2009
- tužidlo BODY HB
- plnič BODYFIL 300
- barva SELEMIX PUR RAL 1015
- barva SELEMIX PUR RAL 3001
Čalounění sedadel autobusového vleku Jelcz PO-1E
- koženka JADA v odstínech 442, 444
- gumožíně
- plátno
- vafix
- molitan
- epedo
- čalounické spony
Interiér autobusového vleku Jelcz PO-1E
- desky HPL 1661 Lucido 3050 x 1200 x 1,2 mm, dezén ROVERE
MONTANO
- překližka tl. 4 mm
- koženka Vinytol 692 odstín 2148/373
- podlahovina Super, č. kat GUMEX 057419
- pryžový koberec G-6, č.kat GUMEX 0568066
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Obr. 13
		
		
		
		
		
		

V rámci prezentační akce Přehlídka automobilové techniky
byl autobusový přívěs představen veřejnosti 26. dubna 2019
při předváděcích jízdách ve spojení s autobusem Škoda 706 RTO
The Jelcz PO-1 trailer was presented to the public during
the event „Presentation of Historical Vehicles“ on 26 April
2019, being attached to the Škoda 706 RTO bus and going
on demonstration rides
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