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6. ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVA 
 
 

Modernizace trati Rokycany – Plzeň 
 

V rámci modernizace III. tranzitního železničního koridoru probíhá i kompletní přestavba mostů přes 
Úslavu, Mohylovou a Potoční ulici. Celá rekonstrukce je z důvodu zachování provozu na trati rozdělena do 
dvou etap, přičemž v roce 2015 se týkala pravé koleje ve směru na Prahu. Toto rozdělení umožnila historická 
skutečnost, že zdvoukolejnění trati probíhalo ve 20. letech min. století dodatečně a mosty obou kolejí nebyly 
spolu navzájem provázány. Rekonstrukce mostů na levé koleji je plánována na rok 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most přes Úslavu – původní stav a během rekonstrukce 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most v Mohylové ulici – původní stav a v červnu 2015 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Most přes ulici Potoční – původní stav a současný 
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Z Rokycan po zastávku Ejpovice povede trať v původní stopě. Ze zastávky Ejpovice se již stala železniční 

stanice, kde bude z nové trati odbočovat ta stávající, 

aby byla zachována obsluha zastávky Dýšina a 

Chrástu u Plzně. Za žst. Ejpovice následuje novo-

stavba dvoukolejné trati, která bude po cca dvou 

kilometrech vstupovat východními portály do tunelu pod 

vrchy Homolka a Chlum. V lednu 2015 začala ražba 

jižního tubusu tunelu, koncem roku byly proraženy 

téměř 3km. Dva jednokolejné tunely dosáhnou délky 

4150 m. V tunelu bude použita pevná jízdní dráha, 

výhledově se tunel stane součástí VRT. Osová 

vzdálenost obou tunelů bude maximálně 48 metrů, bezpečnostní propojky budou v maximální rozteči 480 m. 

Půjde o nejdelší železniční tunel v Česku.  

  
 

Přestavba železničního uzlu Plzeň 
 

V roce 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavby s názvem „Průjezd uzlem Plzeň“ a „Uzel 
Plzeň“. Modernizace uzlu je rozdělena do šesti staveb. Nultá stavba, takzvaný „Průjezd uzlem Plzeň“ 
zahrnuje úsek mezi plzeňskými stanicemi Hlavní nádraží a Jižní předměstí, byla dokončena 31.5.2014. 
V současnosti pokračuje 1. stavba Uzlu, která zahrnuje pražské zhlaví neboli tzv. triangl (napojení tratí od 
Prahy, Žatce a Č. Budějovic) a severní polovinu kolejiště osobního nádraží. V roce 2016 by na ni měla 
navázat 2. stavba Uzlu, při níž bude rekonstruováno kolejiště v jižní polovině stanice a dále chebské zhlaví 
včetně obou viaduktů nad Mikulášskou ulicí. 

 
 

Rozvržení staveb v rámci železničního uzlu Plzeň ukazuje následující mapka: 
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Přestavba žel. stanice Plzeň:  „Uzel Plzeň,  1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ 
 
Stavba „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ je složitým projektem, který řeší 

přestavbu části žel. stanice Plzeň hlavní nádraží. a navazujících úseků směr Praha, Žatec a České 
Budějovice. Na západní straně navazuje na dokončenou stavbu „Průjezd Uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“, 
na východní straně pak na probíhající stavbu „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ (hranice staveb je mezi 
mosty přes Jateční ulici a přes řeku Úslavu) a stavbu „Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – 
Žatec (Třemošná)“. 

 
Z hlediska rozsahu lze stavbu územně rozdělit do tří lokalit, a to na osobní nádraží, kolejiště Lobzy 

a seřaďovací nádraží.  

V prostoru seřaďovacího nádraží bylo v roce 2014 přestavěno chebské zhlaví a změněna jeho 
konfigurace až ke kolejovým brzdám. Současně došlo k rekonstrukci části průjezdných kolejí ve směru 
na Žatec. 

Výrazných změn postupně doznává i kolejiště Lobzy, kde je navržena jeho téměř úplná přestavba. 
Důvodem byly požadavky dopravy na změnu řešení chebského zhlaví, špatný technický stav kolejí 
a požadavky na částečnou redukci kolejiště.  

Prostorově nejrozsáhlejší částí stavby je lokalita osobního nádraží. Pražské zhlaví osobního nádraží 
zajišťuje napojení na kolejiště Lobzy a trať ve směru do Českých Budějovic zajišťuje napojení na seřaďovací 
nádraží a trať ve směru na Žatec a napojení tratě ve směru na Prahu. Rozsáhlé kolejiště pražského zhlaví je 
završeno lokalitou „triangl“, kde se stýkají a vzájemně propojují kolejiště ze všech výše uvedených směrů. 
Trojúhelníkový prostor uvnitř kolejiště je využit pro situování budovy Ústředního stavědla. Tato rozsáhlá 
budova bude sloužit pro umístění rozhodujících technologických zařízení, umístění technického i pracovního 
zázemí provozních zaměstnanců SŽDC a v neposlední řadě pro umístění prostor, ze kterých bude řízen 
provoz celého uzlu Plzeň.  

Výrazných změn dozná i vlastní osobní nádraží, a to jak z podhledu vedení dopravy, tak z pohledu 
cestujících. Kolejiště bude upraveno tak, aby v jeho severní části vznikl prostor pro jedno nové ostrovní 
nástupiště. Z východní strany jsou k výpravní budově přivedeny 4 kusé koleje s dalším novým ostrovním 
nástupištěm uprostřed. Stanice tak v cílovém stavu bude mít 6 ostrovních nástupišť, z toho nástupiště č. 5 
a 6 budou realizovaná v rámci navazující 2. stavby. Přístup na nástupiště bude podchodem z výpravní 
budovy vybudovaným v předstihu v rámci samostatné stavby Průjezd uzlem Plzeň. Ve východní části 
nástupišť vzniká nový téměř 200m dlouhý podchod pro cestující s výstupem do ulice Šumavské, kde město 
Plzeň připravuje výstavbu autobusového terminálu. V roce 2015 bylo uvedeno do provozu nové nástupiště 3, 
začátkem roku 2016 by mělo být zprovozněno i zrekonstruované nástupiště 4, které bude nejširší a bude 
sloužit pro příjezd záchranných vozů z Rokycanské tř. Současně probíhá rekonstrukce kolejiště v prostoru 
těchto nástupišť. 

 
V rámci stavby probíhá rekonstrukce stáva-

jících mostních objektů a zdí mostu „Gambrinus“ a 
mostu přes Jateční ul. Pro dopravu zásilek probíhá 
rekonstrukce části zavazadlového podchodu s jeho 
následným prodloužením na všechna nástupiště.  
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Změna kolejiště vyžaduje úpravy trakčního vedení, rozvodů nn a osvětlení. V celém rozsahu bude 
nahrazeno a doplněno stávající předtápěcí zařízení vlakových souprav. Stávající zabezpečovací a sdělovací 
zařízení bude nahrazeno novým moderním zařízením. 

Jedním z důležitých cílů této stavby je zkvalitnění služeb pro cestující. Výstavbou nových 
a rekonstrukcí stávajících nástupišť, výstavbou nového podchodu s výtahy a zavedením nového přehledného 
informačního systému dojde k výraznému zjednodušení pohybu cestujících v železniční stanici. Odstraní se 
dnešní úrovňové přechody kolejiště a zkrátí se přístupové cesty do prostoru přednádraží ve směru do centra 
města a k prostředkům městské hromadné dopravy. 

 

 

Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská 

Na 1. stavbu uzlu má v roce 2016 navázat stavba druhá. V roce 2015 se dokončuje projektová 
příprava. Z hlediska charakteru navrhovaných stavebních úprav lze tuto stavbu rozdělit do dvou částí. 

Část týkající se železničního provozu řeší dokončení rekonstrukce osobního nádraží v Plzni. Jedná 
se zejména o rekonstrukci nástupišť č. 5 a 6 a přestavbu zbývající části kolejiště osobního nádraží včetně 
celého chebského zhlaví. V rámci druhé stavby bude na nástupiště č. 5 a 6 prodloužen podchod pro cestující 
vybudovaný v 1. stavbě. Současně bude prodloužen také stávající zavazadlový podchod, který nově povede 
od výpravní budovy až k budově Pošty v Železniční ulici. Nahradí tak stávající nevyhovující úrovňový 
přechod cestujících přes koleje 102–107. V rozsahu výše uvedených úprav bude provedena rekonstrukce 
trakčního vedení, rozvodů nn a osvětlení a repase zastřešení nástupišť č. 5 a 6. 

Významnou součástí této stavby je rekonstrukce stávajících ocelových nýtovaných mostů přes 
Mikulášskou ulici, včetně prostoru přednádraží. V prostoru obou železničních mostů dojde k výrazné změně 
šířkového uspořádání uličního prostoru (tramvajová trať na samostatném tělese, dva jízdní pruhy v obou 
směrech, cyklostezka a chodníky) a tudíž i nárůstu rozpětí nových mostů. Jižní most je v podélném směru 
navržen jako spojitý rám o třech polích s parabolickým náběhem ve středním poli. Rozpětí polí je 4,0 + 26,8 
+ 4,0 m. Krajní pole jsou z boků uzavřená a je zde vstup pouze pro údržbu a kontrolu mostního objektu. 
Severní most bude zachován o dvou polích. Rozpětí mostních polí bude zvětšeno na 18,05 + 20,25 m. 
Nosnou konstrukci bude tvořit spojitý nosník z předpjatého betonu. 

Investor předpokládá zahájení realizace druhé stavby uzlu Plzeň ve druhé polovině roku 2016. 
Ukončení stavby a uvedení celého osobního nádraží v Plzni do provozu se plánuje na konci roku 2018. 

 
 

Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati 

Třetí stavba uzlu Plzeň je v roce 2015 ve fázi aktualizace přípravné dokumentace a navazuje 
v technologických částech na 1. a 2. stavbu, stavebně pak na v současnosti realizovaný Průjezd uzlem 
Plzeň. 

V rámci aktualizace se mění původní koncepce z rozpletu tratí vycházejících z plzeňského 
železničního uzlu na západ (sledovaná v přípravné dokumentaci z roku 2007) na zachování stávajícího 
přesmyku tratí směr Domažlice nad chebskou tratí. Důvodem je změna prioritního směru napojení Praha – 
Plzeň – železniční síť Spolkové republiky Německo, které je aktuálně uvažováno přes Domažlice (technicky 
i ekonomicky je toto řešení formulováno ve studii proveditelnosti Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. 
hranice). Tato změna má svůj dopad především ve výškovém řešení vedení domažlické trati, jejíž přeložka 
v oblasti (starých) Skvrňan již není vedena v hlubokém zářezu, ale víceméně v úrovni terénu. 


