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), 1. i 2. stavba Uzlu zahrnující pražské zhlaví a také kolejiště
osobního nádraží včetně nového podchodu pro cestující s výstupem k autobusovému terminálu. Dokončeny
jsou také nové železniční mosty přes Mikulášskou třídu a k závěru se blíží 3. stavba Uzlu, která zajistí
dvoukolejný výjezd ze stanice Plzeň – Jižní Předměstí směrem na Domažlice.

Modernizace plzeňského železničního uzlu odstartovala v roce 2011. Zásadní přestavbou prošlo i hlavní
nádraží. V další fázi, která má začít v roce 2020 a potrvá do roku 2023, dojde na modernizaci trati na České
Budějovice, a to v úseku z Lobez do Koterova. Součástí této akce bude vybudování nové zastávky Plzeň–
Slovany a zrušení stávající zastávky v Koterově.
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Realizované projekty
•

Modernizace hlavního vlakového nádraží

Plzeňské hlavní nádraží je již zcela zmodernizované. Práce za více než 1,3 miliardy korun trvaly od
prosince 2016 do května 2019. Zahrnovaly zrekonstruování železničních mostů přes Mikulášskou ulici,
vybudování dvou podchodů pod všemi šesti nástupišti s bezbariérovým přístupem k vlakům, dokončeno bylo
třetí nástupiště, zmodernizováno bylo páté i šesté nástupiště.

•

Přesmyk domažlické trati

Tzv. „Přesmyk domažlické trati“ je 3. stavbou modernizace Uzlu Plzeň. Zahrnuje úseky tratí Plzeň – Cheb
v délce 1,4 km a Plzeň – Domažlice v délce 2,65 km západně od stanice Plzeň – Jižní Předměstí. Domažlická
trať je nově zdvoukolejněna a připravena tak na výhledové zaústění modernizovaného úseku z Plzně do
Domažlic. V oblasti Skvrňan byla provedena přeložka trati, která umožnila zvýšení traťové rychlosti. Na
přeložce leží nově upravená zastávka Plzeň – Skvrňany s bezbariérovým přístupem. Dále byly upraveny
vlečkové koleje v areálu Škodovky v délce 2,35 km.

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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Podstatnou součástí celé stavby byla přeložka silnice I/26 – Domažlické tř. v délce 0,5 km. Dosavadní
úrovňový přejezd byl nahrazen mimoúrovňovým křížením. Na silniční přeložce vznikla nová trolejbusová trať a
dva páry nových zastávek. Původní obratiště Skvrňany vedené ulicí Na Stráních bylo zrušeno. Na silniční
přeložce vznikla nová okružní křižovatka pro napojení místních komunikací. Celková délka přestavěných a
nově vzniklých komunikací byla 2,45 km.

Z inženýrských objektů jsou nejzajímavější mosty – pětipolový, 100 m dlouhý most převádějící
Domažlickou třídu přes železniční trať, z gruntu přestavěný most na místní komunikaci ul. Břeňkova a tři nové
železniční mosty. Zajímavostí je snesení historicky významného Faltusova mostu, který bude připraven pro
užití na jiném místě. Z vodohospodářských objektů byla nejdůležitější přeložka Zátišského sběrače dlouhá
889 m – nová stoka o průměru 1 m byla ražena štítem v hloubce 6 až 10 m.

Stavba byla zahájena v prosinci roku 2017. V září 2018 začala napěťová výluka na trolejbusové lince 12,
jejíž spoje byly zajišťovány trolejbusy s pomocným pohonem. V listopadu 2018 byl provoz Domažlické tř.
převeden na provizorní komunikaci, aby mohlo dojít k napojení nového silničního mostu. Přeložená
domažlická trať včetně přemostění silnice I/26 byla uvedena do provozu v červenci 2019 a definitivní
zprovoznění dvoukolejných tratí směr Domažlice a Cheb proběhlo v prosinci 2019 a lednu 2020.
Investorem stavby byly SŽDC, s.o. a statutární město Plzeň, zhotovitelem pak sdružení firem Swietelsky
RAIL CZ s.r.o. a Swietelsky stavební s.r.o., DS ZÁPAD.
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