
Sady Pětatřicátníků 

V září 2002 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce sadů Pětatřicátníků. Jejím účelem byla 
nejen úplná rekonstrukce tramvajové trati, ale i komplexní úprava celého uličního prostoru v 
úseku od Divadelní ulice až po most Generála Pattona. Celkové investiční náklady byly 219 
miliónů korun a realizace trvala 19 měsíců. 

 

 

 

25. května 2004 
byla stavba 
slavnostně 
otevřena.  

 

 

 

                                                                                 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

Při této akci došlo k přesunu zastávek MHD (pro tramvaje a autobusy) do centrální polohy 
proti parkovišti Palackého náměstí, a tím ke zlepšení bezpečnosti cestujících při přestupování. 
Zároveň byla obnovena zeleň sadového okruhu a zvýraznila se hranice historického jádra 
města.  

Stavba zahrnovala celkem 43 stavebních objektů, z nichž finančně i věcně dominoval objekt 
rekonstrukce tramvajových tratí. Kromě úplné rekonstrukce vozovek silnic I. třídy v sadech 
Pětatřicátníků a na Palackého náměstí až ke křižovatce Jízdecká šlo o vozovky a chodníky 
místních obslužných komunikací podél zástavby mezi ulicemi Prešovská - Riegrova – Solní - 
Veleslavínova a v prostoru k Peklu. Z inženýrských sítí bylo rekonstruováno trakční vedení, 
trakční kabely, přeložky vodovodů, sdělovacích kabelů, přeložky kabelů vysokého a nízkého 
napětí, dálkové ovládání a vyhřívání výhybek, sadové úpravy, pořízen městský mobiliář.  



Zrekonstruován byl celý                  
kolejový svršek 

 

Kromě obnovy tramvajových tratí a vybudování centrální zastávky došlo i ke kompletní 
výměně SSZ včetně nové logiky řízení. Tím bylo umožněno významně snížit zdržení tramvají 
ze Solní ulice směr Skvrňany a Bolevec (snížení průměrného zdržení na spoj z 51,9 s na 17,1 
s resp. z 47,3 s na 26,2 s). Současně s vybudováním nového výjezdu pro IAD z Veleslavínovy 
ulice a zakázáním průjezdu ze Solní ulice do sadů Pětatřicátníků došlo k odstranění kolon 
tramvají čekajících před zastávkou v Solní ulici. 

Současně s výměnou SSZ došlo k instalaci tzv. „výzvových návěstidel“ zobrazujících 
informaci o přijetí výzvy pro příslušný směr a signál „následuje volno“ (obdoba signálu 
„Pozor“ pro vozidla – umožňuje např. bezpečně dokončit nástup a výstup v zastávce). Tyto 
informace zjednodušují řidičům tramvají sledování aktuální dopravní situace a přispívají ke 
zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

 

 

 

 

 

 

 

  Nově byly upraveny autobusové zastávky  

 

Do sadů přibyla zeleň 



 

 

 

 

 

 
 
       V sadech Pětatřicátníků  
       u Pekla přibylo hodně  
       zelených ploch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Vznikla nová parkovací místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový pohled na sady Pětatřicátníků od Divadla J.K.Tyla 



Souhrnné údaje 

Termín zahájení:       4. listopadu 2002  

Termín dokončení:  24. května 2004  

Investor:   Město Plzeň, zastoupené Útvarem investic města Plzně  
                  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň  

Zhotovitel:    sdružení uchazečů  
                     Stavby silnic a železnic, a.s. Prahy  
                    Dopravní stavby Brno, s.r.o.  

Náklady:  celkem:  219 mil. Kč  
                  z toho město:  191 mil. Kč  
                  ŘSD ČR:    28 mil. Kč  

Základní technické údaje o rozsahu prací  

délka tramvajových tratí     1 780 metrů  
plocha vozovek s dlážděným krytem   3 966 m2  
plocha vozovek se živičným krytem            20 623 m2  
plocha chodníků z kamenné mozaiky   4 105 m2  
plocha chodníků ze zámkové dlažby  3 362 m2  

 

Rekonstrukce sadů Pětatřicátníků získala v prvním ročníku soutěže o titul "Dopravní stavba 
roku" Cenu společnosti ABF za zdařilé řešení klíčového dopravního uzlu v centru města.  

  

 
 


