6.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Město Plzeň leží na průsečíku šesti hlavních tratí. V roce 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí na
stavby s názvem „Průjezd uzlem Plzeň“ a „Uzel Plzeň“. Modernizace Uzlu je rozdělena do šesti staveb.
V současné době je hotová „nultá“ stavba, takzvaný „Průjezd uzlem Plzeň“ (úsek mezi plzeňskými
stanicemi Hlavní nádraží a Jižní Předměstí) a 1. stavba Uzlu zahrnující pražské zhlaví neboli tzv. triangl
(napojení tratí od Prahy, Žatce a Č. Budějovic) a také severní polovinu kolejiště osobního nádraží včetně
nového podchodu pro cestující s výstupem do budoucího autobusového terminálu. Realizace stavby „Uzel
Plzeň, 2. stavba“ byla na počátku roku 2018 zhruba v polovině a zahájena byla také 3. stavba Uzlu, která
zajistí dvoukolejný výjezd ze stanice Plzeň – Jižní Předměstí směrem na Domažlice (zde bude mj. provedena
zhruba 1 km dlouhá přeložka trolejbusové trati směrem na Novou Hospodu). Stavba „Průjezdu“ v sobě
zahrnovala také rekonstrukci podchodů (tunelů), které propojují nádražní halu s jednotlivými nástupišti. Oba
tunely (severní i jižní) jsou nyní vyvedeny z nádraží až do přilehlých městských ulic. Tím se podařilo
významně zkrátit přístupy do nádraží a dále to umožnilo zahájit práce na rekonstrukci podjezdů Mikulášská,
kde je po dobu stavby provoz chodců vyloučen.

Projekty realizované v Plzni a okolí


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

Cílem projektu, jehož hlavním investorem je Správa železniční dopravní cesty s.o. a také město Plzeň,
je v oblasti Hlavního nádraží modernizace železniční stanice včetně dvou železničních mostů přes ulici
Mikulášská. Součástí je i rekonstrukce Mikulášské třídy včetně celého prostoru přednádraží, přeložena je
i tramvajová trať. Po dokončení stavby nabídne stanice Plzeň - Hlavní nádraží zrekonstruovaná nástupiště,
nový podchod s napojením na nový autobusový terminál i kompletně vyřešený prostor přednádraží.
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Část týkající se železniční infrastruktury 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 je na nástupiště č. 5 a 6 prodloužen podchod pro cestující
vybudovaný v 1. stavbě. Současně byl prodloužen také stávající zavazadlový podchod, který nově povede
od výpravní budovy až k budově pošty v Železniční ulici. Nahradil tak stávající nevyhovující úrovňový přechod
cestujících přes koleje 102–107. V rozsahu výše uvedených úprav byla provedena rekonstrukce trakčního
vedení, rozvodů nízkého napětí a osvětlení a repase zastřešení nástupišť č. 5 a 6.
Významnou součástí této stavby byla rekonstrukce stávajících ocelových mostů přes Mikulášskou
třídu, včetně přednádraží. V prostoru obou železničních mostů došlo k výrazné změně šířkového uspořádání
uličního profilu (tramvajová trať na samostatném tělese, více jízdních pruhů v obou směrech, cyklostezka
a chodníky) a tudíž i k 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 jsou 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 mít i nadále
dvě pole, jejich rozpětí bylo zvětšeno na 18,05 + 20,25 m. Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník z předpjatého
betonu.

Tramvajová trať je v obou podjezdech umístěna na samostatném tělese, uspořádání jízdních pruhů je
v severním podjezdu 3+3 (včetně přídatných pruhů pro připojení přednádražního prostoru) a v jižním podjezdu
2+1. Dále jsou v podjezdech umístěny chodníky a na západní straně Mikulášské třídy nově také cyklostezka
propojující centrum města se Slovany. Součástí akce byly dále přeložky všech inženýrských sítí včetně
kmenové kanalizační stoky a velkých vodovodních řadů.
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Z důvodu úprav tramvajové tratě došlo v průběhu stavby ke krátkodobým několikadenním přerušením
tramvajové dopravy. Po tuto dobu byla vždy zavedena náhradní autobusová doprava po objízdných trasách.
V době úplných výluk tramvajové dopravy byla zavedena autobusová linka 1/2A v trase náměstí Republiky –
Mikulášské náměstí a zpět přes most Nad Nádražím a v úseku Mikulášské náměstí – Slovany resp. Světovar
jezdily tramvajové linky 1X, 2X.
Příměstské a dálkové autobusy veřejné linkové dopravy byly vedeny přes ulici U Trati, uzavírka tak
znamenala pouze zrušení obsluhy zastávky U Ježíška. Cestující mohli využít náhradní zastávky Radobyčická
či Habrová. Pro automobily byla stanovena oficiální objízdná trasa obousměrně ulicemi Nepomucká – K Dráze
– U Seřadiště – Koterovská – Částkova – Lobezská – U Prazdroje – Tyršova.
Uzavření Mikulášské třídy samozřejmě představovalo významný negativní zásah do plzeňského
dopravního systému, neboť cca 20 000 aut denně si hledalo jinou trasu. Hlavní nápor výlukové dopravy
převzal most Nad Nádražím, ale provoz výrazně zhoustnul např. též na trase přes Doudlevce a negativně se
projevil na pravidelnosti MHD (zejména trolejbusů) mj. v prostoru křižovatky Americká x Prokopova.
Po roce a půl se tak 1. září 2018 otevřela kompletně zrekonstruovaná Mikulášská třída pod novými
železničními mosty Hlavního nádraží. Díky investici města přesahující 80 milionů korun získali cestující
bezbariérový přístup k celému vlakovému nádraží. Stavba přinesla dokončení 4. nástupiště a kompletní
modernizaci 5. a 6. nástupiště, včetně doplnění výtahů z podchodů pro cestující. Nový podchod propojil
vlakové nádraží s novým autobusovým terminálem v Šumavské ulici. Rozšíření jízdních pásů pod mosty
zlepšilo průjezdnost. Před hlavním vchodem do nádražní budovy může zaparkovat přes 60 osobních aut a je
zde prostor pro autobusy náhradní dopravy. Průjezdná rychlost vlaků po hlavních kolejích ve stanici se zvýšila
na 80 km/h.

Chronologie stavby v roce 2018:
Od 13. prosince 2017 byla v provozu východní z obou tramvajových kolejí, pod severním viaduktem
již postavená v definitivní podobě. Hlavním stavebním objektem roku 2018 byl především jižní most přes
Mikulášskou třídu. Příprava začala v únoru snášením kolejových polí navazujících na most. Vlastní
demontáž nosné konstrukce se odehrála na začátku první úplné tramvajové výluky roku 2018, která trvala
od 19. do 26. února. V době výluky byla dále odbourána východní opěra mostu, jež se nacházela v blízkosti
tramvajové koleje, takže za provozu by bourání nebylo možné.
V následujících týdnech pokračovalo odstraňování zbytků starého mostu a postupně začalo budování základů
pro nový most a navazující opěrné zdi. Stavěla se provizorní jednokolejka, ležící západně od budoucí
definitivní trati, pro jejíž výstavbu tak uvolnila místo. Provoz na tomto provizoriu probíhal od 4. dubna do
22. května 2018, poté začaly tramvaje jezdit již po definitivní východní koleji. Ve dnech 26. - 27. května
proběhla druhá tramvajová výluka, v rámci které byla postavena ochranná konstrukce nad tramvajovou tratí
v místě budoucího mostu. Na dokončené opěry byly osazeny ocelové nosníky, doplněna montážní výztuž a
provedeno bednění. K betonáži nosné konstrukce mostu došlo 17. července. Následující období se věnovalo
především výstavbě komunikací. Finální úpravy celé Mikulášské třídy proběhly ve dnech 21. - 30. srpna 2018
při třetí úplné tramvajové výluce. Z trati byly vyjmuty dvojité kolejové spojky a demontovala se ochranná
konstrukce pod mostem. Bylo dokončeno trolejové vedení pro obě koleje a finální povrchy komunikací včetně
vodorovného značení. Tramvaje vyjely na novou dvoukolejnou trať 31. srpna, automobilový a pěší provoz pod
mostem byl zahájen 1. září 2018. Trolejbusy se na Mikulášskou třídu vrátily od 3. září, a to s pomocným
pohonem v napěťové výluce, která trvala až do dokončení všech trolejových armatur do odpoledních hodin
12. září 2018.
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Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati

Akce je třetí etapou celkové modernizace železničního uzlu Plzeň. Jejím předmětem je rekonstrukce
stávající dvoukolejné železniční trati Plzeň – Cheb v úseku od km 350,781 do km 352,201 a rekonstrukce
stávající jednokolejné trati Plzeň – Domažlice na dvoukolejnou v úseku v úseku od km 105,176 do km
108,310. Součástí rekonstrukce je také stavba silničního mostu nezbytná k realizaci mimoúrovňového křížení
trati Plzeň – Domažlice se silnicí I/26 (ul. Domažlická). Stavební práce na trati spočívají zejména
v rekonstrukci železničního spodku, železničního svršku, mostů a inženýrských staveb, zabezpečovacího
zařízení a trakčního vedení. Účelem rekonstrukce je zvýšení maximální rychlosti a dosažení parametrů
železniční trati kategorie UIC D4. Stavba vytváří předpoklad pro zapojení budoucí vysokorychlostní trati
Plzeň – Regensburg do uzlu Plzeň.

Situace tzv. „přesmyku domažlické trati“ (Uzel Plzeň, 3. stavba). Fialově jsou zakresleny modernizované
železniční tratě (západním směrem do Domažlic, severozápadním do Chebu), červeně nové komunikace –
přeložená Domažlická třída a nové napojení VIII. brány Škodovky.
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Nejdelší český železniční tunel

V roce 2018 byl uveden do provozu tunel Ejpovice, jenž se nachází na trati Praha - Plzeň mezi
železniční stanicí Ejpovice a železniční zastávkou Plzeň Doubravka. Je dlouhý 4150 metrů a má dva tubusy.
Stal se tak nejdelším železničním tunelem v České republice.
Mnohamiliardová investice umožnila lepší napojení Plzně na Prahu, protože trať mezi těmito městy se
zkrátila o 6,1 kilometru a tím se urychlila doba přepravy až o devět minut. Železniční trať již nemusí opisovat
severní oblouk k Chrástu a údolím Berounky. Stavba tunelu, která začala v roce 2013, je součástí
modernizace západní části III. vnitrostátního tranzitního železničního koridoru, jenž je součástí evropských
železničních cest.
Tunel, ve kterém je povolená rychlost 160 kilometrů za hodinu s možností jejího zvýšení až na
200 km/h, bude součástí příští vysokorychlostní trati.
Investorem stavby ejpovického tunelu byla Správa železniční dopravní cesty, s.o., národní financování
zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím
Operačního programu Doprava. Celkové investiční náklady modernizace trati Rokycany - Plzeň činily 6,8
miliardy korun bez DPH, příspěvek EU je zhruba 3,52 miliardy korun.
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