Nedaleko Toruně potopili legendární tramvaj
od Konstalu
27.07 2022 18:36, Libor Hinčica, Tramvaje
V polské obci Piechcin, kterou bychom nalezli zhruba 52 km jihozápadně od Toruně, byla do místního
jezera potopena tramvaj Konstal 805Na. Vůz někdejšího ev. č. 253 vyrobený v roce 1984 byl vyřazen
v letošním roce z vozového parku MZK w Toruniu Sp. z o.o. a poslouží na dně někdejšího
vápencového lomu pro výcvik a zábavu potápěčů.

Zvedání tramvaje za pomocí silničního jeřábu. Na střeše jsou patrné balastní nádrže. (foto: MZK w
Toruniu)
Tramvaje Konstal 805Na jsou úzkorozchodným (1 000 mm) derivátem modelu Konstal 105Na.
Vozidla se vyráběla v letech 1979 až 1990 pro potřeby polských úzkorozchodných provozů, přičemž
výrobní závod Konstalu mělo v uvedeném období opustit celkem 691 vozů.
Vůz původního ev. č. 253, jenž byl vyřazen v souvislosti s příchodem nových tramvají Swing
z produkce Pesy, odkoupila společnost Centrum Nurkowe Piechcin a dne 26. 7. 2022 jej nechala za
pomocí jeřábu potopit v někdejším lomu. Celá akce zabrala několik hodin, přičemž se jí účastnil i
ředitel toruňského DP Zbigniew Wyszogrodzki, který je sám vášnivý potápěč, a tak celý průběh
sledoval přímo z vody. Tramvaj byla před potopením zbavena podvozků, pantografu a dalších
vybraných částí. Na střechu pak byly umístěny před potopením balastní nádrže, které urychlily a
zjednodušily ponor vozidla.

Na oknech tramvaje lze vidět reflexní nálepky, které mj. nabízejí výhodnější tarif pro potápěče
s malými ploutvemi. (foto: MZK w Toruniu)
Dopravce nechal na tramvaj umístit několik nápisů, které mají milovníky pátrání pod hladinou
pobavit. Na střeše se tak například nachází nápis „Jsme tam, kde jsou vaše vášně“, klasická
upozornění na oknech o nenahýbání se z oken doplnily texty jako: „Nebrat cestujícím vzduch“,
„Zlevněná jízdenka pro majitele malých ploutví“, „Příští zastávka – Korálový útes“, anebo „Dej
přednost starším potápěčům“. Nové samolepky jsou záměrně vyhotoveny za využití reflexních prvků,
aby je mohl potápěč po přiblížení a nasvětlení baterkou bez obtíží přečíst.

My heart will go on… (foto: MZK w Toruniu)
Tramvaj není na dně 25m hlubokého jezera jediným vozidlem. Společnost jí zde dělá například 20m
vrak remorkéru, dřevěná plachetnice, dvojice jachet, motocykl, nejrůznější trubky a několik osobních
automobilů, mezi nimi i česká Škoda Favorit.
Závěrem dodejme, že v současné době je ve vozovém parku MZK w Toruniu ještě 43 tramvají
z produkce Konstalu, u nichž 18 bylo v minulosti modernizováno.
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