
Odborný výcvik Drážďany 
11.3.-24.3.2012 

“Rozšíření dovedností žáků v odborném výcviku v 
návaznosti na městskou hromadnou dopravu v EU“ 

CZ/10/LLP-LdV/IVT/134065 



 První den po příjezdu nás čekalo 
ubytování a výlet po městě 
Drážďany viděli jsme zde mnoho 
zajímavých památek jako třeba 
Frauenkirche (Kostel Panny Marie), 
který byl za světové války 
vybombardován. Zajímavostí na 
tomto kostele je, že když byl znovu 
postaven byly do něj použity 
původní kvádry.



Pondělí 12.3.2012

 Slavnostní přivítání



Odborná přednáška

 Návštěva řídícího centra v 
Gorbitzu - zde nám bylo 
vysvětleno, jak probíhá 
řízení provozu městské 
dopravy 

 Návštěva dílny pro servis 
tramvají.



Výroba a hotová tramvajová kola



Úterý 13.3 2012

 Čekal nás první den 
praktického cvičení v 
dopravním podniku v DVB 
Gruna s Panem Frusem. 

 Náš výcvik začínal v 09:00 a 
končil v 15:00 hodin.



Středa14. 3. 2012

 Následující den pokračoval náš 
odborný výcvik. Zde jsme se učili 
na připravených agregátech a 
zároveň zapojovat  i vzduchovou 
soustavu brzd.



Čtvrtek 15.3.2012

 Další den Jsme pokračovali ve 
výcviku, tentokrát jsme seřizovali 
ventily a hledali závady na 
motorech



Pátek 16.3.2012

 V pátek nás čekalo pilovaní u 
Pana Hebedy, kde jsme si každý 
vyrobili kličku, kterou používají 
řidiči tramvají a autobusů



Sobota 17.3.2012

 V sobotu jsme neměli praktické 
učení, ale čekalo nás Rallye po 
městě Drážďany s místními 
studenty, kteří nám dělali 
doprovod. Viděli jsme mnoho 
zajímavých staveb a památek. 
Čekalo nás i svezení místní 
pozemní lanovkou.Cestou nás 
čekalo velké plánovaní tras.



Drážďanská lanovka



Most  přes řeku Labe Blaues Wunder



Neděle 18.3.2012

V neděli byla na plánu prohlídka 
skalního města Sächsischen 
Schweiz (Saského Švýcarska)



Pondělí 19.3.2012

 Opět nás čekala praktická výuka 
tentokrát s Panem Bürgerem. 
Naučil nás jak pracovat s 
diagnostickým zařízením ESI -
Tronic KTS 530. 

 Potom následovala malá instruktáž 
o hybridních autobusech Mercedes 
Citaro, které jsou zde na 
zkušebních testech a zkouší se v 
provozu.



Úterý 20.3.2012

 Také jsme se učili 
zapojení menšího 
elektrického obvodu v 
praxi.



Středa 21.3.2012

 Exkurze v tamější VW-
Manufaktuře na výrobu vozů 
značky Volkswagen. Zde jsme 
viděli výrobu vozů Phaeton, pak 
následovala prohlídka zámku 
Pillnitz.



Čtvrtek 22.3.2012

 V poslední den praktického 
výcviku nás čekalo seřizování 
předstihu a zapalování a také 
něco čekalo zábavné ruční 
startování motoru klikou.



Pátek 23.3.2012

 Toto byl předposlední den pobytu 
v Drážďanech. V tento den nás 
čekal slavnostní oběd a předávání 
certifikátů za absolvování 
Odborného výcviku v zahraničí. 
Bylo zde proneseno spoustu 
pěkných slov a přání do budoucna.

 Náš spolužák všem poděkoval v 
německém jazyce.



Slavnostní předávání certifikátů



Sobota 24.3.2012

 Poslední společná fotka 
a cesta domů


