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Olomoucká tramvaj. Výstavba sítě, zahájení provozu a reakce 

obyvatelstva 

Zapletal Aleš  

 

Anotace: Výstavba tramvajové sítě v Olomouci byla zahájena v roce 1898, 

následujícího roku pak 1. dubna započal samotný provoz. Ve světle novinových článků  

tehdejších hlavních olomouckých periodik - Mährisches Tagblatt, Našinec, Olmützer 

Zeitung a Olomoucký Pozor - sledujeme průběh výstavby sítě a první dny provozu a sou-

časně nás zajímá reakce olomouckého obyvatelstva, jak českého, tak německého, na tyto 

významné události.  

 

Rok 1898: naděje i obavy 

Od samotného počátku tohoto roku probíhala jednání mezi radou města a vídeňskou 

firmou Siemens&Halske, která zakázku na vybudování trati převzala o rok dříve1, a 11. ledna 

přinesl Mährisches Tagblatt zprávu o tom, že mezi oběma stranami byla uzavřena smlouva  

„o vybudování elektrárny a elektrické pouliční dráhy v Olomouci“, jejíž podrobnější 

podmínky „by měly být do konce týdne dohodnuty.“ 2 Následujícího dne se objevila zpráva       

o prodloužení jednání kvůli zvýšení nákladů o 186 tisíc zlatých pro výstavbu vozovny a jejího 

příslušenství3, v sobotu 15. ledna však již byla tato jednání zdárně ukončena.4 Výstavba 

elektrárny a pouliční dráhy měla být zahájena na jaře téhož roku a tramvaje měly podle 

předpokladů poprvé vyjet na podzim.5 Jak uvidíme, tento termín zdaleka nebyl dodržen a za-

hájení provozu se několikrát odložilo, což byl asi nejvýraznější z problémů, s nimiž se 

olomoucká tramvaj musela ve svých počátcích vyrovnat. 

Mährisches Tagblatt se ve věci tramvaje netajil nadšením. Pár dní poté, co se výstavba 

dráhy stala jistou, napsal oslavný článek, představující tramvaj jako revoluční, klíčový prvek 

rozvoje města, který „je mnohými obyvateli tohoto města toužebně očekáván. Zejména to platí 

pro obyvatele Úřední čtvrti6, kam nejezdí omnibusy7 [...]. Kolik změn v dopravě přinese tato 

                                                 
1 Bureš, M. - Londin, V. - Vrba, T.: Olomoucké tramvaje 1899 - 1999. Olomouc, nakladatelství Danal ve spolupráci 
s DPMO, 1999, s. 6. 
2 Mährisches Tagblatt, roč. 19, 11. ledna 1898, č. 7. 
3 tamtéž, 12. ledna 1898, č. 8.  
4 Olmützer Zeitung, roč. 24, 22. ledna 1898, č. 2245.  
5 Mährisches Tagblatt, roč. 19, 18. ledna 1898, č. 13. 
6 Úřední či Úřednická čtvrť, něm. Beambtenviertel, dnes součást městské části Nová Ulice okolo dnešní ul. Litovelské a tř. 
Svornosti. (literatura: Tichák, M.: Lexikon olomouckých ulic. Olomouc, nakladatelství Burian a Tichák, s.r.o., ve spolupráci 
s MmOl, 2009, str. 9 a str. 3 přílohy). 
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dráha s sebou, to nyní ještě nelze posoudit. Jedno je však jisté: Tato dráha mimořádně 

přispěje k rozšiřování města. [...] Po stopadesátileté stagnaci nyní musí [Olomouc] najít cestu 

k růstu.“8 Právě poslední věta tohoto úryvku charakterizuje tehdejší poměry ve městě, které se 

„probouzelo“ po zrušení stavebních omezení spojeném s odejmutím statutu vojenské pevnosti 

roku 1888. Zastupitelstvo, které od armády odkoupilo rozsáhlé pozemky, mělo velké plány, 

co se týče rozvoje města.9 Tyto byly charakterizovány mimo jiné i novým regulačním plánem 

z roku 1894.10 Z Olomouce se mělo stát moderní (na tehdejší poměry) velkoměsto a elektrická 

tramvaj, tehdy bezpochyby nejmodernější prostředek městské dopravy, se v tomto světle 

celkem logicky jeví jako symbol tohoto vzestupu. Na druhou stranu musíme poznamenat,     

že Mährisches Tagblatt alespoň prozatím zůstal v tomto nadšení tramvají osamocen, v jiných 

olomouckých novinách se podobné reakce neobjevily.  

Na konec dubna byla plánována revize trasování tramvaje odbornou komisí, což se 

konkrétně uskutečnilo 26., 27. a 28. dubna, přičemž stavba měla být zahájena ihned poté.11 

Členy komise byli také místodržitelský rada Nischelwitzer, zástupce moravského zemského 

výboru von Manner a na příkaz místodržitelství i zástupce obchodní komory;12 patrně to 

svědčí o významu projektu, snad už zde lze hovořit i o určité prestiži pro město (která se 

výrazně ukázala později). Tato revize přinesla „uspokojivý výsledek a ze žádné strany nebyla 

vznesena námitka proti její výstavbě.13“ To je vzhledem k následným problémům se stavbou 

(především co se týče málo únosných mostů14) přinejmenším zarážející - nebo zpráva 

Mährisches Tagblatt v rámci výše zmíněného nadšení tramvají možný nepříznivý výsledek 

neuvedla?  

Zajímavou zprávu k této revizi přinesl Olomoucký Pozor: Pod titulkem „Česky!“ uvedl 

následující: „[...] obec hodolanskou zastupovali při tom pp. Palička a Weinstein, kteří 

důrazným způsobem opřeli se tomu, aby protokol sepsán byl německy. [...] Žádosti [...] bylo 

vyhověno a protokol sepsán byl jazykem českým.“ 15 Radikální český list Pozor tuto skutečnost 

jistě uvítal s uspokojením, ale tato drobná epizodka jako by předesílala pozdější rozhořčení 

                                                                                                                                                         
7 Do roku 1899 jezdily v Olomouci mezi hlavním nádražím a Horním náměstím omnibusy. (literatura: Bureš, M. - Londin, V. 
- Tichák, M. - Menšík, V.: 100 let městské hromadné dopravy v Olomouci. Olomouc, nakladatelství Danal ve spolupráci 
s DPMO, 1999, str. 6 - 7).   
8 Mährisches Tagblatt, roč. 19, 28. ledna 1898, č. 22.  
9 Bureš, M. - Londin, V. - Tichák, M. - Menšík, V.: 100 let městské hromadné dopravy v Olomouci, str. 9. 
10 Hlobil, I. - Michna, P. - Togner, M.: Olomouc. Praha, Odeon, 1984, str. 138 - 139. 
11 Olomoucký Pozor, roč. 5, 9. dubna 1898, č. 42.  
12 Mährisches Tagblatt, roč. 19, 26. dubna 1898, č. 94.  
13 tamtéž, 29. dubna 1898, č. 97.  
14 Bureš, M. - Londin, V. - Tichák, M. - Menšík, V.: 100 let městské hromadné dopravy v Olomouci, str. 11. 
15 Olomoucký Pozor, roč. 5, 28. dubna 1898, č. 49.  
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českého obyvatelstva z toho, že „úřední řečí byla na pouliční dráze němčina“ 16 - a v onom 

případě už jejich požadavkům vyhověno nebylo. Zmíněný článek v Pozoru však mohl dát 

svým čtenářům určitou naději, že tramvaj v ohledu jazykových práv přinese zlepšení oproti 

omnibusům. Tyto také měly veškeré nápisy výhradně v němčině, o čemž se v Pozoru psalo 

dne 12. července - můžeme se pochopitelně ptát: Stalo se tak čistě náhodou, nebo tím redakce 

skrytě vyjadřovala požadavek, aby na budoucí pouliční dráze panovala jazyková 

rovnoprávnost? Pozor měl bezpochyby jasno v tom, jak je v případě ignorování jazykových 

nařízení třeba postupovat a ve zmíněném článku vyzval české obyvatelstvo, „aby 

v dostavnících nejezdilo.“17 Úplně stejně pak vyzval k bojkotu tramvaje po zahájení jejího 

provozu v dubnu následujícího roku.18  

K zahájení stavby ihned po revizi na konci dubna nedošlo a uplynulo několik měsíců, 

během nichž byla dokončena alespoň městská elektrárna (vedle budoucí vozovny tramvají19) 

a začala se budovat rozvodná síť. Zahájení provozu elektrárny se plánovalo na 1. září20, 

později byl tento termín posunut na 15. září21, a i přes to, že se stavbou trati se ve skutečnosti 

započalo až v září (patrně 9.22), oba německé listy s optimismem ještě v červnu (Olmützer 

Zeitung23) a dokonce v červenci (Mährisches Tagblatt24) ujišťovaly, že na podzim bude 

tramvaj uvedena do provozu. Olomoucký Pozor psal v té době o chystané stavbě v jiném 

duchu: Podle článku z 23. července údajně olomoucká městská rada předložila firmě 

Siemens&Halske nařízení, že „žádného českého dělníka nesmí vzíti do práce a že musí si [...] 

opatřiti výhradně dělnictvo německé.“ Tentýž článek vyzval ke svolání schůze, která by se 

otázkou stavby pouliční dráhy zabývala.25 Není nám známo, zdali se tato zpráva zakládala          

na skutečném nařízení rady; výzva ke schůzi ovšem dobře naznačuje rostoucí nevoli redakce 

Pozoru k projektu tramvaje. V této souvislosti nás přibližně o dva týdny později překvapí 

povzdech nad tím, že práce na stavbě dosud nebyly zahájeny a „budeme [tedy] snad ještě 

dlouhá léta vydáni na milost a nemilost naší neomalené omnibusové společnosti.“26 Můžeme 

                                                 
16 Bureš, M. - Londin, V. - Vrba, T.: Olomoucké tramvaje 1899 - 1999, str. 14. 
17 Olomoucký Pozor, roč. 5, 12. července 1898, č. 79. 
18 Olomoucký Pozor, roč. 6, 6. dubna 1899, č. 41. 
19 Bureš, M. - Londin, V. - Tichák, M. - Menšík, V.: 100 let městské hromadné dopravy v Olomouci, str. 11. 
20 Mährisches Tagblatt, roč. 19, 18. července 1898, č. 160. 
21 tamtéž, 19. srpna 1898, č. 187. 
22 Našinec, roč. 34, 11. září 1898, č. 102.  
23 Olmützer Zeitung, roč. 24, 29. června 1898, č. 2288.  
24 Mährisches Tagblatt, roč. 19, 18. července 1898, č. 160. 
25 Olomoucký Pozor, roč. 5, 23. července 1898, č. 84. 
26 tamtéž, 4. srpna 1898, č. 89. 
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v ní ale opravdu spatřovat příznivější postoj k tramvaji jako ke zlepšení oproti omnibusům? 

Spíše je to jen další stížnost na jejich dopravce.  

I v německých listech se v druhé polovině léta objevují články o znepokojení ohledně 

stavby pouliční dráhy. Vnímáme v nich pochybnosti, obavy, že stavba nebude dokončena 

v předpokládáném termínu. Charakteristický je v tomto ohledu článek v Mährisches Tagblatt 

z téhož 23. července (jak rozdílně se tedy o elektrické dráze psalo!) s titulkem: „Bude 

skutečně připravena?“ Příznačné ovšem je, že tento list se s pochybnostmi nechtěl ztotožnit - 

v článku se píše: „Snad jsou nepodložené.“27 Opět asi o dva týdny později uvádí, že „pesi-

misté tvrdí, že tato dráha bude uvedena do provozu nejdříve příští rok“ 28, ovšem k těmto 

obavám se nepřiklání a naopak se s opětovným nadšením zmocňuje skutečnosti, že „v ulici 

Františka Josefa29byl vyložen náklad kolejnic. S jejich pokládkou se již brzy začne. Byli jsme 

informováni, že dráha bude rychle vystavěna.“30 V této zprávě také bezpochyby vnímáme 

určitou nedočkavost: už aby to bylo! Spojení jako „v co nejkratší době“, „v co nejkratší lhůtě“ 

a „co nejrychleji“ zjišťujeme v dalších článcích mezi polovinou srpna, kdy začalo 

vyměřování, a polovinou září, kdy byla zahájena samotná výstavba, v obou německých 

listech.31 Olomoucký Pozor reflektoval i tyto události s přesvědčením, že „Olomouc tak hned 

elektrickou tramway nespatří“32 a na počátku září ironicky komentoval zprávu Mährisches 

Tagblatt, že se s výstavbou dráhy již započalo: „Snad je [koleje] kladli - ale prozatím jen 

v hlavě slavné redakce „Tagblattu!““33 Možná tak nepřímo vyjádřil přání redakce německého 

listu, aby již stavba byla zahájena, což by jen potvrzovalo naši domněnku „nedočkavosti.“   

Když pak tedy byla stavba dráhy skutečně zahájena (nejprve se budovalo kolejiště na 

Horním náměstí a v Litovelské (dnešní Riegrově34) ulici35, tedy v centru města), přinesla 

s sebou nové těžkosti, které byly „vítaným“ tématem zpráv Olomouckého Pozoru. Článek 

z 22. září žaluje na „ohromné hromady kamení [...], barikády kolejí, rozvrtanou dlažbu, 

slovem obraz nekonečné spouště“ a vyčítá městské radě, že nepřijala dostatečná bezpečnostní 

opatření, dokládaje to zprávou o požáru ve Ztracené ulici, k němuž se hasiči přes staveniště 

                                                 
27 Mährisches Tagblatt, roč. 19, 23. července 1898, č. 165. 
28 tamtéž, 3. srpna 1898, č. 174. 
29 patrně dnešní ul. 1. máje (literatura: Tichák, M.: Lexikon olomouckých ulic, str. 92). 
30 Mährisches Tagblatt, roč. 19, 10. srpna 1898, č. 180. 
31 tamtéž, 12. srpna 1898, č. 182; 1. září 1898, č. 198; dále Olmützer Zeitung, roč. 24, 17. srpna 1898, č. 2302; 10. září 1898, 
č.2309.  
32 Olomoucký Pozor, roč. 5, 13. srpna 1898, č. 93. 
33 tamtéž, 8. září 1898, č. 103. 
34 Tichák, M.: Lexikon olomouckých ulic, str. 120. 
35 Olomoucký Pozor, roč. 5, 10. září 1898, č. 104. 
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nemohli dostat.36 Další článek upozorňuje na nebezpečí, která s sebou provoz pouliční dráhy 

v úzkých ulicích města přinese.37 Na zprávu z Mährisches Tagblatt, že toto znepokojení je 

zbytečné, odpověděl Pozor, že se obává, „že budoucnost dá za pravdu nám.“38   

Na poměry okolo stavby dráhy si ovšem stěžoval i německý tisk, konkrétně Olmützer 

Zeitung. Tento list uvedl, že je podivné, „že nikdo neshledal nutností odklidit vykopanou hlínu 

i jen z těch nejrušnějších ulic,“ což způsobilo prašnost v suchých dnech.39 Redakce Našince         

o pár dnů před tím odsuzovala zase bláto, „v němž se musíme broditi hůře, než v leckteré 

vsi.“40  

Musíme tedy konstatovat, že celkový obraz výstavby dráhy ukázaný v tisku byl          

do značné míry negativní. Lze si představit, že rozkopané ulice musely pro obyvatele města 

znamenat značné nepohodlí, a když k tomu přičteme ještě potíže, které tím patrně byly 

způsobeny při zásobování obchodů, můžeme usoudit, že budování pouliční dráhy se muselo 

setkávat se značnou nespokojeností mnohých Olomoučanů. Někteří možná navíc byli 

přesvědčeni, jak to vyjádřil Olomoucký Pozor, že „elektrická dráha je pro Olomouc 

zbytečná.“ 41 Novou obtíž znamenalo křížení s místní dráhou Olomouc - Čelechovice, kterou 

trať pouliční dráhy musela překročit hned na dvou místech a jejíž ředitelství dlouho nechtělo 

vybudování křížení povolit.42 Na počátku listopadu se tedy sice ještě počítalo s tím, že provoz 

bude zahájen 2. prosince43, ale již v polovině toho měsíce bylo jasné, že „otevření elektrické 

dráhy v Olomouci nebude již v tomto roce uskutečněno.“ 44 

 

Rok 1899: atrakce, bojkot a národnostní boj? 

Vlastní stavba dráhy byla sice dokončena již na sklonku roku 189845, stále však ještě 

zbývaly nedořešené překážky zahájení provozu - mosty přes Moravu a křížení se železnicí -    

jak jsme zmínili výše. Podle Olomouckého Pozoru nebylo třeba se zahájením provozu spěchat 

- značně ironicky psal, že tramvaj přinese jen „finanční ztráty, neštěstí - nelze se tedy divit, že 

se nikomu nechce, aby jízda na drahách těch dříve byla zahájena.“46 Část obyvatelstva však 

                                                 
36 Olomoucký Pozor, roč. 5, 22. září 1898, č. 109.  
37 tamtéž, 6. října 1898, č. 115. 
38 tamtéž, 8. října 1898, č. 116.  
39 Olmützer Zeitung, roč. 24, 8. října 1898, č. 2317.  
40 Našinec, roč. 34, 2. října 1898, č. 111. 
41 Olomoucký Pozor, roč. 5, 22. září 1898, č. 109.  
42 Našinec, roč. 34, 2. října 1898, č. 111; dále Olmützer Zeitung, roč. 24, 24. prosince 1898, č. 2339.  
43 Našinec, roč. 34, 11. listopadu 1898, č. 127. 
44 Olmützer Zeitung, roč. 24, 19. listopadu 1898, č. 2329. 
45 Olomoucký Pozor, roč. 5, 17. prosince 1898, č. 146. 
46 tamtéž, 17. prosince 1898, č. 146. 
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musela očekávat otevření pouliční dráhy s rostoucí nedočkavostí, když již nepohodlí plynoucí 

z rozkopaných ulic pominulo. Otázka „Kdy bude elektrická dráha otevřena?“ se - alespoň dle 

zprávy Mährisches Tagblatt - stala oblíbeným předmětem rozhovorů. V lednu 1899 se 

počítalo s tím, že provoz bude zahájen 1. března.47  

Od počátku února probíhaly zkušební jízdy, zpočátku na trase vozovna - Horní 

náměstí - ul. Ostružnická - tř. Eliščina (dnešní ul. Denisova48) - tř. Františka Josefa po první 

most přes Moravu (patrně tedy po dnešní Žižkovo náměstí); na trasách na Novou ulici a do Ú-

řední čtvrti se zkušební jízdy uskutečnily v březnu.49 Zpočátku se těchto zkušebních jízd 

účastnili i cestující - tramvaj se pro Olomoučany stala atrakcí, víkendovým povyražením, 

takže „vozy [...] byly vždy obsazeny početným obecenstvem. Každé zkušební jízdy se zúčastnil 

zástup čítající na sto lidí.“50 Vidíme zde oproti nespokojenosti předchozího roku patrný posun 

ve vnímání tramvaje. Olmützer Zeitung tak mohl s uspokojením konstatovat, že „obecenstvo 

se již těší na brzké otevření elektrické dráhy.“51 Patrně 6. února se zkušební jízdy zúčastnili           

i olomoučtí radní v čele se starostou Carlem Brandhuberem. Krátce na to ovšem bylo 

policejním nařízením veřejnosti zakázáno účastnit se zkušebních jízd.52  

Termín 1. března se nakonec také nepodařilo splnit, protože bylo nutno zesílit první 

most přes Moravu53; ministerstvo obchodu nakonec povolilo výjimkou dočasný provoz 

tramvaje s nejvýše jedním vlečným vozem přes tento most i bez jeho zpevnění, stále však 

zbývalo dokončit křížení se železnicí.54 Mezitím došlo k první nehodě, někdy v posledních 

únorových dnech se vůz tramvaje srazil s odstaveným koňským povozem, protože kůň se 

splašil a vběhl s povozem přijíždějící tramvaji do cesty.55 Našinec přinesl znepokojující 

předpověď, že „na takové a snad ještě větší a povážlivější nehody musíme býti připraveni.“ 56  

V polovině března bylo dokončeno i křížení se železnicí57, a tak mohla být na 29. 

března stanovena generální revize (technicko - policejní zkoušky) pouliční dráhy a na 1. 

dubna pak slavnostní zahájení provozu.58 Olomoucký Pozor o této zprávě pochyboval - „lidé 

tomu příliš nevěří“ - a s popuzením konstatoval, že „bezpečnostní a dopravní vyhlášky“ jsou 

                                                 
47 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 24. ledna 1899, č. 19. 
48 Tichák, M.: Lexikon olomouckých ulic, str. 49. 
49 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 6. února 1899, č. 29; 17. března 1899, č. 63. 
50 tamtéž, 6. února 1899. 
51 Olmützer Zeitung, roč. 25, 8. února 1899, č. 2351. 
52 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 7. února 1899, č. 30. 
53 Našinec, roč. 35, 22. února 1899, č. 22. 
54 Olmützer Zeitung, roč. 25, 1. března 1899, č. 2357. 
55 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 27. února 1899, č. 48. 
56 Našinec, roč. 35, 1. března 1899, č. 25. 
57 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 17. března 1899, č. 63. 
58 tamtéž, 22. března 1899, č. 67. 
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vydány jen v němčině, „patrně že po té elektrice budou smět jezdit pouze Němci.“ 

V souvislosti s tím ihned příznačně vyzval k bojkotu tramvaje českým obyvatelstvem.59 To 

však mělo k dispozici nejméně vyhlášku městské rady o provozu na elektrické dráze, která 

byla na stránkách Našince přetištěna 25. března.60 

Technicko - policejní zkoušky úspěšně proběhly za přítomnosti c. k. inspektorů Nittera 

van Starbek - Michalowského a Szcepaniaka61, takže zahájení provozu již nic nebránilo. 

Mährisches Tagblatt považoval za „příznivé znamení, že se tak stane ve velikonoční dny, kdy 

příroda slaví své znovuzrození, kdy vše znovu rozkvétá. A elektrická dráha je pro naše město 

znamením nového rozkvětu [...].“62 V tomto duchu se nesl i proslov starosty Brandhubera před 

zahájením provozu 1. dubna: „Velikonoční svátky roku 1899 přinášejí našemu městu vzácný 

dar okřídleného kola, které je oživeno silou elektrického náboje. Tento dar, tato vymoženost 

znamená nový a důležitý dopravní prostředek, který dnes vstupuje do služeb města a jeho 

obyvatel.“ Pro starostu a radní byla pouliční dráha bezpochyby značným zdrojem prestiže      

a fakt, že zahájení provozu připadlo nakonec na velikonoční svátky (konkrétně na Bílou 

sobotu), patrně ještě zvýšil slavnostní atmosféru této události. Pro další vývoj, jak uvidíme, 

byla klíčová ta část starostova projevu, kde Brandhuber uváděl význam tramvaje pro rozvoj 

města v německém duchu; přál si, „aby se toto [město] úspěšně rozvíjelo a aby vždy zůstalo 

tím, čím vždy až dosud bylo, tedy německým městem.“63 Jak již jsme předeslali, byla řečí 

pouliční dráhy v Olomouci němčina, což vyvolalo rozhořčení českého obyvatelstva - nebo 

alespoň českých novin.  

Olomoucký Pozor ve svém prvním povelikonočním vydání okamžitě vyhlásil bojkot 

olomoucké tramvaje pro její německý charakter. Zveřejnil výzvu České národní rady: „[...] 

jako jeden muž povstati musíme proti elektrické dráze a tak dlouho jí odpírati podporu, až 

bude nám veřejně ve tvář vržená urážka veřejně odčiněna.“ Tato výzva byla vyjádřena v heslu 

bojkotu „Žádná česká noha nevstup na elektrickou dráhu!“ a další článek v tomtéž čísle se 

dožadoval zásahu okresního hejtmanství.64 V následujícím čísle tohoto listu se výzva 

k bojkotu dostala do úvodníku, z čehož snadno usuzujeme, že to byla záležitost té největší 

důležitosti.65 Také Našinec spíše nepřímo vyzval k tomu, aby „ji [tramvaj] obecenstvo 

ignorovalo.“ Oba české listy se tak - jak se zdá, výjimečně - shodly na tom, že „elektrická 

                                                 
59 Olomoucký Pozor, roč. 6, 25. března 1899, č. 37. 
60 Našinec, roč. 35, 25. března 1899, č. 35 a 36.  
61 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 30. března 1899, č. 73. 
62 tamtéž, 31. března 1899, č. 74. 
63 tamtéž, 1. dubna 1899, č. 75. 
64 Olomoucký Pozor, roč. 6, 6. dubna 1899, č. 41. 
65 tamtéž, 8. dubna 1899, č. 42. 
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dráha byla v sobotu otevřena [...] jen pro Němce.“66 O pár dní později totiž Našinec přinesl 

zprávu67  o tom, že „nemůžeme schvalovati přímá proskribování a tupení jednotlivých našich 

lidí, když oni v nejnutnější potřebě použijou výhod laciné dopravy po dráze“ a obvinil 

Olomoucký Pozor z takového „proskribování“ jednoho ze členů redakce tohoto listu, zřejmě 

také proto, že tento „se nestydí za své náboženské přesvědčení.“ 68 Určitou rivalitu mezi 

Našincem a Olomouckým Pozorem zaznamenáváme často - a pouliční dráha se tady stává 

dalším jejím tématem.  

Pokud jde o reakci německého tisku, všimneme si u Mährisches Tagblatt ostrého 

odsouzení kampaně Pozoru proti „ubohé elektrické dráze.“ 69 Ale Olmützer Zeitung 

reflektoval bojkot se znepokojením a snažil se spíše o smířlivý postoj, když vyzval 

olomouckou městskou radu, „která je odpovědná za blaho našeho města“, aby problém 

s jazykovou rovnoprávností co nejdříve vyřešila, protože tramvaj potřebuje české i německé 

obyvatelstvo k hospodárnému provozu.70 

Ani tento smířlivý postoj jednoho z německých listů nevylučuje skutečnost, že se pou-

liční dráha v Olomouci stala určitým prostředkem boje mezi oběma národnostmi. Českým 

požadavkům se dostalo podpory „starostů českých obcí okresu olomouckého“, jejichž 

prohlášení o solidárnosti „s tužbami českého lidu v Olomouci,“  protestu „proti zběsilému 

počínání si německých fanatiků v Olomouci a [...] proti urážkám, jež se národu českému 

s olomoucké radnice metají ve tvář“ bylo otištěno v úvodníku Našince 11. května.71 Zprávu    

o bojkotu také přinesly už v dubnu brněnské noviny Moravská orlice,72 takže se českému 

protestu dostalo pozornosti i mimo Olomouc.  

I když pomineme český bojkot, jehož rozsah dodržování stěží můžeme přesně 

stanovit, setkávala se tramvaj v prvních dnech provozu s jinými potížemi - v úzkých ulicích 

města docházelo ke kolizím s povozy. O dvou takových přinesl zprávu Našinec 23. dubna. 

Problémy přinášeli plašící se koně73 a také volně pobíhající psi. Podle Olmützer Zeitungu byli 

jen za první měsíc provozu sraženi čtyři psi.74 Došlo však také k nehodě, při které byla 

sražena a usmrcena žena, stalo se tak 25. dubna okolo 8. hodiny ranní. O četnosti nehod 

vypovídá obava redakce Našince, že se „stane rubrika „neštěstí na elektrické dráze“ v našich 
                                                 

66 Našinec, roč. 35, 7. dubna 1899, č. 40. 
67 tamtéž, 16. dubna 1899, č. 44. 
68 Patrně byl katolíkem, protože Našinec byl katolickým listem. 
69 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 6. dubna 1899, č. 78. 
70 Olmützer Zeitung, roč. 25, 12. dubna 1899, č. 2368. 
71 Našinec, roč. 35, 11. května 1899, č. 54. 
72 Moravská Orlice, roč. 37, 14. dubna 1899, č. 85. 
73 Našinec, roč. 35, 23. dubna 1899, č. 47. 
74 Olmützer Zeitung, roč. 25, 26. dubna 1899, č. 2372. 
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listech stálou.“75 Docházelo také ke konfliktům mezi zaměstnanci elektrické dráhy a obyva-

telstvem, zejména venkovským. Olmützer Zeitung přinesl 31. května zprávu o půtce mezi 

řidičem tramvaje a jedním sedlákem, při níž padly i ostré výrazy jako „hanakischer Hund.“76 

Reputace pouliční dráhy mezi obyvatelstvem se oproti počátečnímu nadšení patrně zhoršila. 

Přes všechny výše uvedené obtíže, které po zahájení provozu vyvstaly, si tramvaj své 

cestující našla. Svědčí o tom počty vydaných jízdenek: v první den - vlastně půlden - provozu 

bylo přepraveno asi 3 000 lidí, následujícího dne více než 8 000. Na Velikonoční pondělí bylo 

vydáno 9 145 jízdenek, za období 18. - 26. května 33 654. V prvních dvou měsících provozu 

byly průměrné denní tržby 290 zlatých.77 Dodejme, že tramvaje jezdily de facto nepřetržitě: 

denní provoz sice trval od 7 do 19 hodin78 (podle informace v Našinci od 7 do 22 hodin79), ale 

byla zajištěna také noční doprava v podobě přípojů k vlakům80 (pouze v úseku nádraží - Horní 

náměstí81). Počáteční období tak dokázala pouliční dráha v Olomouci úspěšně přečkat a již 

v roce 1899 se objevily první plány na rozšíření tratě vedoucí do Úřední čtvrti k nově 

zamýšlenému hřbitovu poblíž Neředína.82 

 

Závěr 

Pokusili jsme se vyložit vývoj tramvajové dopravy v Olomouci v letech 1898, kdy se 

budovala základní síť, a 1899, kdy byl po značných průtazích zahájen 1. dubna provoz. 

Sledovali jsme tento vývoj ve světle článků českých a německých novinových periodik, což 

nám umožnilo podat jak poměrně podrobný výklad vývoje, tak - a to je pro nás ještě 

důležitější - reakci olomouckého obyvatelstva, která, jak jsme viděli, prošla četnými změnami 

od počátečního nadějného očekávání, přes nespokojenost s nepohodlím v průběhu výstavby         

a nové nadšení při zkušebních jízdách a zahájení provozu, až po zhoršení vztahu k tramvaji 

v kontextu prvních nehod a konfliktů, zejména pak bojkotu českého obyvatelstva kvůli 

nerespektování jazykových nařízení provozovatelem dráhy. Olomoučané si zřejmě cestu 

k tramvaji jako k prostředku denního použití hledali obtížně, přesto však se město časem 

s pouliční dráhou sžilo a tato se stala jeho pevnou součástí. 

                                                 
75 Našinec, roč. 35, 26. dubna 1899, č. 48. 
76 Olmützer Zeitung, roč. 25, 31. května 1899, č. 2381. 
77 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 4. dubna 1899, č. 76; dále Olmützer Zeitung, roč. 25, 8. dubna 1899, č. 2367; 31. května, č. 
2381. 
78 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 23. března 1899, č. 68. 
79 Našinec, roč. 35, 25. března 1899, č. 35 a 36. 
80 Olmützer Zeitung, roč. 25, 12. dubna 1899, č. 2368. 
81 Bureš, M. - Londin, V. - Vrba, T.: Olomoucké tramvaje 1899 - 1999, str. 14. 
82 Olmützer Zeitung, roč. 25, 2. srpna 1899, č. 2399. 
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Pokud jde o české požadavky na zavedení jazykové rovnoprávnosti na pouliční dráze, 

tyto nebyly nikdy splněny. Úřední řečí olomoucké tramvaje zůstala až do konce 1. světové 

války němčina a po vzniku Československa pak byla rovnou nahrazena češtinou.83 České 

obyvatelstvo se s tím asi nakonec smířilo, protože přepravní výkony tramvaje rok od roku 

stoupaly.84 Dvojjazyčnost se u olomouckých tramvají objevila až v roce 1939 za zcela jiných 

podmínek... 

Sledování reakcí obyvatelstva pomocí novinových článků považujeme za zajímavý 

způsob výkladu dějin tramvajové (nebo obecně jakékoli) dopravy. Dostaneme pak oproti 

prostému dějinému vývoji jednotlivých systémů o něco bohatější obraz - v našem případě 

tramvaj jako společenský a kulturní fenomén, kde vlastně samotná tramvaj ustupuje poněkud 

do pozadí a uvolňuje místo vztahům mezi lidmi či společenskými skupinami. O nich ostatně 

dějiny, nejen dějiny tramvají, především jsou. 

 

Dodatek: seznam zastávek pouliční dráhy v roce 1899 

Tento seznam byl uveřejněn v obou olomouckých německých novinách.85 Považujeme 

za zajímavé jej zde uvést, protože představuje původní německé názvy zastávek. V závorce 

jsou uvedeny dnešní názvy zastávek, pokud tyto v místě zastávek původních alespoň přibližně 

existují.86 

 

Úsek hlavní nádraží - Horní náměstí: 

Nordbahnhof (Hlavní nádraží) 

Landwehrkaserne (U Bystřičky) - výhybna 

Einmündung Laudonstraße (Žižkovo náměstí) 

Platzcommando (U Dómu) 

Franz Josef-Platz (Náměstí Republiky) - výhybna 

Sporergasse  

Gemeindehaus - výhybna 

 

úsek Horní náměstí - Úřední čtvrť: 

Littauer Ausfall (Palackého) 

                                                 
83 Bureš, M. - Londin, V. - Vrba, T.: Olomoucké tramvaje 1899 - 1999, str. 14.  
84 Bureš, M. - Londin, V. - Tichák, M. - Menšík, V.: 100 let městské hromadné dopravy v Olomouci, str. 11. 
85 Mährisches Tagblatt, roč. 20, 24. března 1899, č. 69; dále Olmützer Zeitung, roč. 25, 29. března 1899, č. 2365.  
86 lokace zastávek podle mapy v příloze publikace 100 let městské hromadné dopravy v Olomouci. 
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Stadtbahnhof Olmütz (Nádraží město) 

Fortschrittvereinsgasse 

Artilleriekaserne (Šibeník) - výhybna 

 

úsek Horní náměstí - Nová Ulice: 

Städt. Theater 

Justizgebäude (Okresní soud) 

Stadtpark (Výstaviště Flora) 

Neugasse Bahnkreuzung 

Mexico (Wolkerova) - výhybna 

Landes-Krankenonstalt 

Markt-Neugasse 
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