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V sobotu 27. února 2021 a v neděli 28. února 2021, vždy od 700 do 1900 budou pracovníci
TVS provádět výměnu kolejí u zastávky Dolní Vítkovice. Z tohoto důvodu dojde ke změně
organizace provozu tramvajových linek č. 1 a 2. NAD za linku č. 1 bude zavedena v úseku zastávek
„Krajský úřad“ – „Hrabůvka,kostel“ a „Hrabůvka,kostel“ – „Náměstí Republiky“. NAD za
linku č. 2 bude zavedena v úseku zastávek „Krajský úřad“ – „Vítkovice,Mírové náměstí“ a
„Vítkovice,Mírové náměstí“ – „Náměstí Republiky“. Přestup cestujících bude na zastávkách
„Krajský úřad“, „Vítkovice,Mírové náměstí“, „Hrabůvka,kostel“ a „Náměstí Republiky“. Z důvodu
výluky budou spoje linky č. 1 opožděny o cca 8 – 9 minut a spoje linky č. 2 budou opožděny o 4 – 6
minut.
Organizace tramvajového provozu
Linka č. 1
pojede v úseku zastávek Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka,kostel – Jubilejní kolonie – Ředitelství
Vítkovic – Vítkovice,Mírové náměstí – Mariánské náměstí – Krajský úřad – Náměstí Republiky –
Křižíkova – Hlavní nádraží
Linka č. 2
Pojede v úseku zastávek Výškovice – Kotva – Karpatská – Ředitelství Vítkovic – Vítkovice,Mírové
náměstí – Mariánské náměstí – Krajský úřad – Náměstí Republiky – Křižíkova – Hlavní nádraží
Poslední spoje po své trase
Linka č. 1
ze zastávky Dubina
ze zastávky Hlavní nádraží

kurz 1/102 v 642 (Náměstí Republiky 659)
kurz 1/101 v 637 (Český dům 652)

Linka č. 2
ze zastávky Výškovice
ze zastávky Hlavní nádraží

kurz 2/104 v 630 (Náměstí Republiky 650)
kurz 2/102 v 628 (Vítkovice,Mírové náměstí 644)

Trasa NAD za linku č. 1
Povede ze zastávky „Hrabůvka kostel“ rovně po ulici Dr. Martínka, rampou na ulici Místeckou směr
centrum, zastávky „Dřevoprodej“, „Moravská“, „Kolonie Jeremenko“, „Důl Jeremenko“, „Český
dům“, „Dolní Vítkovice“, vpravo rampou na most přes ulici Místeckou, zastávka „Don Bosco“,
vpravo na ulici Vítkovickou, zastávka „Náměstí Republiky“ (autobusová zastávka „ÚAN“ – přestup
na TRAM). Odtud vlevo na koleje a dále vlevo na ulici 28. října. Zpětná trasa povede ze zastávky
„Krajský úřad“ (směr Mariánské Hory – přestup z TRAM) vlevo na ulici Na Jízdárně, vlevo na ulici
Dr. Malého, vpravo na ulici Vítkovickou, zastávka „Don Bosco“, dále vlevo a vpravo na ulici
Místeckou, zastávky „Dolní Vítkovice“, „Český dům“, „Důl Jeremenko“, „Kolonie Jeremenko“,
„Moravská“, „Dřevoprodej“, vpravo na Dr. Martínka, zastávka „Hrabůvka kostel“. Otáčení bude
provedeno na kolejovém přejezdu mezi zastávkami „Hrabůvka,kostel“ a „Hrabůvka,Poliklinika“.
Možnost využití WC je u zastávky „Hrabůvka,Poliklinika“. Jízdu zaznačte do jízdního výkazu.
Navýšení je 1,2km.

Název normy: Výměna kolejí u zastávky Dolní Vítkovice
Kategorie a číslo normy: Služební příkazy č. 23/2021

Strana: 3 / 5

Trasa NAD za linku č. 2
Povede ze zastávky „Krajský úřad“ (směr Mariánské Hory - přestup z TRAM) vlevo na ulici Na
Jízdárně, vlevo na ulici Dr. Malého, vpravo na ulici Vítkovickou, zastávka „Don Bosco“, vpravo na
ulici Železárenskou, zastávka „Dolní Vítkovice Hlubina“, na okružní křižovatce třetím výjezdem
vpravo na ulici Výstavní, vpravo na ulici Ruskou, zastávka „Dolní Vítkovice“ a „Vítkovice,Mírové
náměstí“. Otáčení bude probíhat vlevo na ulici Mírovou, vlevo Jeremenkova, rovně a vlevo
Mostárenská, vlevo Kotkova, vlevo Ruská. Zpětná trasa povede ze zastávky „Vítkovice,Mírové
náměstí“ rovně po ulici Ruské a je shodná až po zastávku „Don Bosco“, dále rovně na zastávku
„Náměstí Republiky“ (autobusová zastávka „ÚAN“ – přestup na TRAM). Odtud vlevo na koleje a
dále vlevo na ulici 28. října.
Přemístění zastávek
„Náměstí Republiky“ směr Dubina pro linku č. 1 a směr Výškovice pro linku č. 2: se přemisťuje na
stejnojmennou zastávku na stanoviště pro linky č. 4, 8, 11,12 a 18 směr Krajský úřad
„Náměstí Republiky“ výstupní NAD: se zřizuje na ulici Vítkovické, u pravého okraje vozovky, cca 5
metrů před zálivem nástupní autobusové zastávky ÚAN
„Don Bosco“ směr Náměstí Republiky pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na ulici Dr. Malého, k
pravému okraji vozovky, cca 10 metrů před dopravní značku Hlavní silnice, před vjezd do Areálu
Garáže Vítkovická.
„Dolní Vítkovice Hlubina“ směr Don Bosco pro linku č. 1: zastávka je dočasně neobsluhována
„Dolní Vítkovice Hlubina“ směr Dolní Vítkovice pro linku č. 1: zastávka je dočasně neobsluhována
„Dolní Vítkovice“ směr Don Bosco pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku
firmy ARRIVA Morava směr ÚAN
„Dolní Vítkovice“ směr Český dům pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku
firmy ARRIVA Morava směr Hrabůvka,Benzina
„Český dům“ směr Dolní Vítkovice pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku
firmy ARRIVA Morava směr ÚAN
„Český dům“ směr Důl Jeremenko pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku
firmy ARRIVA Morava směr Hrabůvka,Benzina
„Důl Jeremenko“ směr Český dům pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku
linky č. 39 směr Vítkovice,Mírové náměstí
„Důl Jeremenko“ směr Kolonie Jeremenko pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou
zastávku linky č. 39 směr Hrabůvka,Benzina
„Kolonie Jeremenko“ směr Důl Jeremenko pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou
zastávku linky č. 39 směr Vítkovice,Mírové náměstí
„Kolonie Jeremenko“ směr Moravská pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou
zastávku linky č. 39 směr Hrabůvka,Benzina
„Moravská“ směr Kolonie Jeremenko pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou
zastávku linky č. 39 směr Vítkovice,Mírové náměstí
„Moravská“ směr Dřevoprodej pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku
linky č. 39 směr Hrabůvka,Benzina.
„Dřevoprodej“ směr Moravská pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku
linky č. 39 směr Vítkovice,Mírové náměstí
„Dřevoprodej“ směr Hrabůvka,kostel pro NAD za linku č. 1: se přemísťuje na stejnojmennou
zastávku linky č. 39 směr Hrabůvka,Benzina
„Hrabůvka,kostel“ výstupní NAD: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48 směr
Hotel Bělský les
„Hrabůvka,kostel“ nástupní pro NAD: se přemísťuje na stejnojmennou zastávku linek č. 41 a 48
směr Hrabůvka,Benzina.
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„Dolní Vítkovice Hlubina“ směr Don Bosco pro NAD za linku č. 2: se přemísťuje na ulici
Železárenskou, do nepoužívaného zálivu
„Dolní Vítkovice Hlubina“ směr Dolní Vítkovice pro NAD za linku č. 2: se přemísťuje na ulici
Železárenskou, do nepoužívaného zálivu
„Dolní Vítkovice“ směr Dolní Vítkovice Hlubina pro NAD za linku č. 2: se přemísťuje na ulici
Ruskou,cca 60 m před křižovatku Ruská x Výstavní k pravému okraji vozovky, cca 15 metrů za sloup
veřejného osvětlení č. 13, do bývalého vjezdu sanitních vozidel
„Dolní Vítkovice“ směr Vítkovice,Mírové náměstí pro NAD za linku č. 2: se přemísťuje na ulici
Ruskou, k pravému okraji vozovky, cca 15 metrů za sloup trakčního vedení č. 50/16, za křižovatku
Ruská x Výstavní směr Vítkovice
„Vítkovice,Mírové náměstí“ výstupní NAD: se zřizuje na ulici Ruské v úrovní tramvajové zastávky
směr Výškovice
„Vítkovice,Mírové náměstí“ nástupní pro NAD: se zřizuje na ulici Ruské v úrovní tramvajové
zastávky směr centrum
Doplňující informace
 Vybrané kurzy NAD budou jezdit řidiči tramvají a trolejbusů (výjezdy a odstavení budou
v Martinově a na Hranečníku dle VJŘ).
 V případě nenastoupení řidiče NAD nebo výpadku, zajistí středisko DAP nebo DAH náhradu.
 Návaznosti linek č. 1 a 2 na autobusovou dopravu jsou z důvodu výluky zrušeny.
 Z důvodu výluky budou spoje linky č. 1 opožděny o cca 8–9 minut a spoje linky č. 2 budou
opožděny o 3–5 minut.
 Z důvodu opoždění linky č. 1 do centra je zrušen nezávazný přípoj s linkou č. 4 na zastávce
Karolina směr Hranečník
Úkoly pro řidiče
 Řidiči tramvají dotčených výlukou a autobusů NAD jsou povinni informovat cestující o
výluce a způsobu dopravy.
 Řidiči tramvají a autobusů NAD jsou povinni na sebe vyčkávat
 Řidiči autobusových linek začínající na zastávce „Křižíkova“ budou vyčkávat na přijíždějící
tramvaj, bude-li na dohled

Úkoly pro útvary
oddělení dopravní dispečink (DDD)
 zabezpečí splnění služebního příkazu
středisko doprava tramvaje Moravská Ostrava (DTO)
 vypraví navíc kurz 1/105-205 v sobotu 27.2. a v neděli 28.2.
 zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem
středisko údržba tramvaje Moravská Ostrava (TTO)
 připraví tramvaj pro kurz 1/105-205 dle požadavku střediska DTO
středisko doprava tramvaje Poruba (DTP)
 zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem
středisko doprava autobusy Hranečník (DAH)
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 zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem
 zajistí vypravení NAD dle výpravy
středisko údržba autobusy Hranečník (TAH)
 připraví autobusy pro řidiče NAD dle požadavku střediska DAH
středisko doprava autobusy Poruba (DAP)
 zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem
 zajistí vypravení NAD dle výpravy
středisko údržba autobusy Poruba (TAP)
 připraví autobusy pro řidiče NAD dle požadavku střediska DAP
středisko doprava Trolejbusy (DTR)
 zajistí seznámení řidičů se služebním příkazem
středisko vrchní stavba (TVS)
 zaklínují výhybky tak, aby nedošlo ke vjetí do vyloučeného úseku (po odpojení silových
obvodů!!)
 provedou práce dle objednávky na výluku
 zamezí přístup cestujícím na zastávku „Náměstí Republiky“ stanoviště č. 1 v době výluky
středisko vrchní vedení (TVV)
 odpojí silové obvody dotčených výhybek tak, aby nedošlo ke vjetí do vyloučeného úseku
 zajistí během výluky ze všech směrů umístění návěstí „Stůj“ do míst, odkud již z důvodu
prováděných prací na výluce nelze bezpečně provozovat dráhu a drážní dopravu
oddělení marketingové služby (RMS)
 zajistí oznámení o výše uvedené výluce pro cestující veřejnost a zprávu do médií
 zpracuje pro provoz TUC seznam zastávek, na kterých bude vyvěšeno oznámení
provoz údržba příslušenství dopravní cesty (TUC)
 zajistí 12 přenosných označníků na přeložené zastávky: 1x Náměstí Republiky, 1x Don Bosco,
4x Dolní Vítkovice, 2x Dolní Vítkovice Hlubina, 2x Vítkovice,Mírové náměstí, 2x Český dům
 vyvěsí oznámení o výluce podle pokynů oddělení marketingové služby
oddělení Dopravní inženýrství (DDI)
 připraví data pro mobilní aplikaci „mojeDPO“

