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Začíná výstavba druhé etapy tramvajové  
trati na Nové Sady a Povel

KDY: březen 2021 – říjen 2022  |  KDE: ulice Rooseveltova, Zikova a Schweitzerova  | 
CO: položení 1 200 metrů tramvajových kolejí, vybudování tří nových zastávek MHD, úprava okolních silnic,  

chodníků, cyklostezek a zeleně  |  ZA KOLIK: 469 milionů Kč

Trnkova Zikova Rožňavská U Kapličky  
(Schweitzerova)

Více informací najdete na: 

tramvaj.olomouc.eu

Kam povede tramvajová trať ze zastávky  
Trnkova? 
Ze zastávky Trnkova budou tramvaje pokračovat na 
zastávku Zikova, Rožňavská a U Kapličky, která bude 
sloužit jako dočasná konečná.

Co všechno se postaví? 
Kromě 1 200 metrů tramvajových kolejí projekt počítá  
i s výstavbou komunikací, chodníků, cyklostezek, parko-
vacích stání, zastávek MHD, semaforů nebo překládkou 
kanalizace a inženýrských sítí.

Kolik to bude stát? 
Dvacetiměsíční výstavba druhé etapy tramvajové trati 
bude stát celkem 469 milionů korun, z čehož 346,6 
milionů pokryjí dotace. 

Kudy během výstavby tramvajové trati povedou 
autobusové linky č. 10, 16 a 29? 
Od dubna do konce stavby bude postupně na etapy 
uzavírána ulice Zikova, s čímž bude souviset i částečné 
omezení autobusové dopravy.

Linka č. 10 bude v obou směrech vedena po trase 
Albertova, Velkomoravská a Tovární, takže nebude 
obsluhovat zastávky Povel, škola, Zikova a Trnkova. Na 
náhradní trase bude zastavovat na zastávkách Zenit  
a Velkomoravská. 

Linka č. 16 bude ve směru na Nové Sady vedena po 
náhradní trase ulicemi Schweitzerova, Velkomoravská, 
Rooseveltova a Střední Novosadská, takže nebude 
obsluhovat zastávky Povel, škola (směrem z centra)  
a Zikova. Na náhradní trase bude zastavovat na za- 
stávkách Zenit a Trnkova. Ze zastávky Nové Sady  
bude pokračovat beze změn. 

Nejčastější otázky 



0. ETAPA březen 2021
bez uzavírek, dojde pouze ke krátkodobému záboru 
některých parkovacích ploch
kácení stromů, demolice budovy na křižovatce ulic 
Rooseveltova a Trnkova, příprava staveniště 

I. ETAPA (1/3) duben–červenec 2021
úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova 
a Werichova 
přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a beto-
náž základů pro stožáry trakčního vedení 
objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova  
a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova, Schweit-
zerova a Velkomoravská; osobní doprava na parkovi-
ště prodejny Albert bude umožněna přes parkoviště 
Penny (neplatí pro zásobování) 
částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16  
a 29 

I. ETAPA (2/3) duben–září 2021
částečná uzavírka ulice Rooseveltova mezi zastávkou 
Trnkova a ulicí Zikova (bude zachován obousměrný 
provoz); úplná uzavírka ulice Trnkova v místě výstavby 
parkoviště 
přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a be-
tonáž základů pro stožáry trakčního vedení, položení 
tramvajových kolejí, úprava ulic Trnkova a Roosevelto-
va (povrch vozovky, chodník, cyklostezka, přechod či 
parkoviště) 
provoz MHD nebude omezen, na nezbytně nutnou 
dobu může dojít k přesunu autobusové zastávky 
Trnkova 

I. ETAPA (3/3) duben–listopad 2021
ulice Schweitzerova mezi ulicemi Zikova a Družební, 
bez uzavírky (všechny práce se budou odehrávat 
mimo komunikaci) 
přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop a be-
tonáž základů pro stožáry trakčního vedení, položení 
tramvajových kolejí, instalace elektrického ohřevu 
výhybek 

II. ETAPA srpen–říjen 2021
úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Werichova  
a Schweitzerova 
přeložení kanalizace a inženýrských sítí, výkop  
a betonáž základů pro stožáry trakčního vedení 
objízdné trasy: doprava ze sídliště Werichova bude 
umožněna po ulicích Zikova nebo Rožňavská; na 
spojnici ulic Werichova a Rožňavská bude dočasně 
zakázáno podélné parkování u panelových domů;  
další objízdná trasa povede po ulici Trnkova s výjez-
dem na Rooseveltově
částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16  
a 29 

III. ETAPA listopad–prosinec 2021
úplná uzavírka ulice Zikova mezi ulicemi Rooseveltova 
a Werichova
napojení nové hlavní kanalizační stoky a rušení stáva-
jícího sběrače 
objízdné trasy: doprava z ulic Rožňavská, Werichova  
a Trnkova bude umožněna po ulicích Zikova, Schweit-
zerova a Velkomoravská; osobní doprava na parkovi-
ště prodejny Albert bude umožněna přes parkoviště 
Penny (neplatí pro zásobování) 
částečná úprava trasy autobusových linek č. 10, 16  
a 29

S ohledem na průběh výstavby se může harmonogram 
měnit. Aktuální informace najdete vždy na:  
tramvaj.olomouc.eu

Harmonogram stavby v roce 2021 

Ranní spoj linky č. 29 s odjezdem v 7:20 hod. nebude 
vyjíždět ze zastávky Zikova, ale až ze zastávky Trnkova. 

Jak to bude s parkováním?  
I když stavbu budou provázet různá omezení, ve finá-
le počet parkovacích míst naroste. A to zejména díky 
novému parkovišti na ulici Trnkova. 

Bude se kácet?  
Bohužel ano. Vzhledem k plánové trase tramvajové trati 
nelze zachovat všechny stromy. Dojde k pokácení 32 

větších stromů a dalších 22 menších. Při kácení bude 
přítomen odborný biologický dozor, který společně  
s městem dohlédne na to, aby vše proběhlo v souladu 
se zájmy ochrany přírody. 

A co náhradní výsadba? 
Po dokončení výstavby druhé etapy tramvajové trati na-
hradí pokácené stromy nová výsadba. Celkem zde bude 
vysazeno 92 nových stromů s obvodem kmene 14–16 
centimetrů a dalších 3 372 keřů. 

Kontakt na informačního pracovníka: 
tel: +420 722 903 204
e-mail: informacnitechnik@ohlzs.cz


