
Popis trasy z tramvajové zastávky Wolkerova do obchodu Penny market na ulici 

Wolkerova v Olomouci 

 

Popis trasy po výstupu z tramvaje na zastávce Wolkerova směr: Nová ulice 

Po výstupu z tramvaje odbočte doprava proti směru jízdy tramvaje, kterou jste přijeli. Po 

levé straně  je kovové zábradlí, které odděluje ostrůvek od vozovky, podél kterého půjdete. 

Na jeho konci asi dva metry v přímém směru se chodník snižuje a nachází se na něm 

vodorovně signální pás. Odbočte po něm doprava, kde signální pás cca půl metru přetíná 

varovný pás, značící přechod pro chodce. Přejdete kolejiště  v přímém směru na další 

ostrůvek, kde opět narazíte na signální pás, přetnutý varovným. Opět přejdete v přímém 

směru po dalším přechodu. Po jeho přejití se nacházíte na chodníku, který vede k Penny 

marketu. 

Zde odbočíte vlevo, po pravé straně budete mít vodící linii: drátěný plot s kamenným 

podstavcem. Po cca 80m plot končí, chodník se snižuje a navazuje na něj signální pás, 

přetnutý varovným, značící přechod. Přechod je dělený s ostrůvkem a vodícím pásem po celé 

jeho délce. Ten přejdete a cca po dalších 80 m chůze v přímém směru, kdy po pravé straně 

budete mít zeď domu, budou vpravo dveře na fotobuňku do obchodu Penny market. 

 

Popis trasy po výstupu z tramvaje na zastávce Wolkerova směr: Centrum 

Po výstupu z tramvaje odbočte vlevo po směru jízdy tramvaje, kterou jste přijeli. Po pravé 

straně budete mít skleněnou zastávku, poté obrubník, podél kterého půjdete až se chodník 

sníží a narazíte na  vodorovně položený signální pás. Odbočte po něm vpravo přes přechod 

na chodník, který vede k Penny marketu.  

Zde odbočíte vlevo, po pravé straně budete mít vodící linii: drátěný plot s kamenným 

podstavcem. Po cca 80m plot končí, chodník se snižuje a navazuje na něj signální pás, 

přetnutý varovným, značící přechod. Přechod je dělený s ostrůvkem a vodícím pásem po celé 

jeho délce. Ten přejdete a cca po dalších 80 m chůze v přímém směru, kdy po pravé straně 

budete mít zeď domu, budou vpravo dveře na fotobuňku do obchodu Penny market. 

 

Pokladny se nachází cca 5m chůze v přímém směru od dveří vpravo. 

Personál je ochotný poskytnout na požádání asistenci. 


