KDE SE VZALA CUKROVARSKÁ ULICE?

Jeho úpadek byl ohlášen 2. dubna 1874. Budovy zakoupilo
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ělení novějších dějin, AMP - městská registratura, archiv

rytíř Škoda, která dodala komponenty pro parní elektrárnu.
Koncem května 1899 byla stavba elektrické dráhy dokončepravním podnikem, který se tehdy nazýval “Elektrické dráhy
královského města Plzně”. Celkový náklad na stavbu elek-

Od šedesátých let 19. století začala být cukrová řepa plodi-

byl přestavěn na parní elektrárnu, infekční nemocnice na
-

www.turisturaj.cz

Plzeňské obecní zastupitelstvo se 27. února 1892 usneslo,
vaj hnaná silou elektrickou, aby žádáno bylo na koncesi ku
zřízení tramvaje elektrické”. Přípravou projektu jednokolejné městské dráhy, který byl podkladem pro získání koncese, byl pověřen inženýr František Křižík. Ve výběrovém

www.DEPO2015.cz
podpory Plzeňského kraje.

-

-

topadu 1869.
-

Výrazný nárůst počtu osob přepravovaných elektric-

Jelínek předpokládal, cukrovar zadlužovaly. Jelínek však byl

kreativní zóny DEPO2015 naleznete ve stálé
expozici DEPOTUTOJE

vlastence. Je tedy logické, že právě on se stal předsedou výboru pro založení plzeňského Rolnického akciového

tramvajová vozovna, odkud byly tramvaje vypravovány.

potíže budou překonány. Plzeňský starosta Emanuel Tus-

osudech podniku nakonec rozhodl krach na vídeňské burze

vůbec dráhových dílen, kterých by bylo možno použít pro
naše dílo za vzor. Naše dílny jsou řešeny zcela samostat-

lze považovat vybudování nové odstavné plochy na místě

vozidel.

PŘESUN NA KARLOV

PŘESTAVBA NA HALU PRO TROLEJBUSY

tiškem Mlynaříkem (tehdy již ředitelem EP) projekt na vybudování tří nových trolejbusových tratí, bylo objednáno

ÚSTŘEDNÍ DÍLNY
Stavba dílen byla součástí projektu vozovny již při založení
sivním rozvojem veřejné dopravy, rozhodla městská rada
vybudovat nové Ústřední dílny na městských pozemcích

nové zázemí přestavbou původní tramvajové vozovny. Byl
vořen na protější, severní straně, takže vozovna byla průjezdná.

Všechna videa projektu
Industriální stezka DEPO2015 naleznete na
www.bit.ly/stezkaDEPO

by bylo městské radě oznámeno 20. prosince 1926. Další
-

-

stavební činnost omezila jen na dílčí úpravy či přístavby
va cukrovaru, kde bylo adaptací získáno 9 bytů pro obecní
zaplavení městských pozemků při Jateční třídě při povodni
jbusy. Následně vznikl záměr vybudovat odstavnou plochu
projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

NOVÁ AUTOBUSOVÁ HALA

být první etapou velkorysého projektu, vypracovaném ing.

1948, kdy podnik zahájil modernizaci vozového parku zakoupením větších vozů typu Škoda 706 RO. Ty se však do
těchto garáží nevešly. Podle projektu ing. arch. S. Jankeho

architektonického návrhu novostavby byl pravděpodobně
plzeňský architekt Emil Ondráček.

na Ústřední dílny. Dvojlodní halu doplnily po stranách dvou
nance. Autobusová hala ale brzy přestala kapacitou stačit

-

vozový park byl postupně odstavován na volných plochách
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