
Dálniční obchvat Plzně 

je součástí stavby dálnice D5 – 0510 v úseku Ejpovice – Sulkov, km 67,941 - 88,377 

Historie 

Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy 
pouze do vzdálenosti asi 1 km od východní hranice správního území Plzně a zde na delší 
období (do r. 2030) zaústěna do prodloužené Rokycanské tř. v dosavadní trase silnice I/26. 
Pro další pokračování dálnice byl v územním plánu města chráněn koridor severního 
obchvatu. 

Změny společenských podmínek v roce 1989 jednak zcela změnily názor na termín 
realizace dálničního propojení tehdejšího Československa se západní Evropou, jednak 
otevřely možnosti umístit obchvat jižně od města. Trasa obchvatu byla navržena v mnoha 
variantách jak severně, tak jižně od města. Po jejich vzájemném porovnání a vyhodnocení 
byly roky trvající spory ukončeny rozhodnutím vlády vést dálnici D5 jižně od Plzně. Další 
roky trval výběr optimální varianty a stavební řízení. 

 

Výstavba dálnice byla rozdělena do šesti staveb, konkrétně na tři stavby mostů přes Úslavu, 
Úhlavu a Radbuzu a na tři stavby silniční, tj. úsek Ejpovice - Černice, Černice - Útušice a 
Útušice - Sulkov.  

• Stavba 0510/IA: Ejpovice – Černice (km 67,941 – 76,510) 
• Stavba 0510/IB: Černice - Útušice ( km 76,510 – 79,980) včetně tunelu Valík 
• Stavba 0510/II: Útušice- Sulkov ( km 79,980 – 88,378) včetně  přeložky silnice  
                                                I/27 ve směru do Plzně 
• Stavba 0510/III: Most přes řeku Úslavu (v km 72,820) 
• Stavba 0510/IV: Most přes řeku Úhlavu (v km 78,199) 
• Stavba 0510/V: Most přes řeku Radbuzu (v km 84,270) 

Současnost 

Z výše uvedených staveb byly v předstihu realizovány mosty přes Radbuzu a Úslavu.  

K 15.12.2003 byl kompletně dokončen úsek Útušice - Sulkov a úsek Ejpovice - Černice v 
polovičním profilu. Zde musela být realizována některá omezení pro zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. V roce 2004 byl tento úsek v délce 8,5 km  rovněž kompletně dokončen a 
zprovozněn v plném profilu a 1. listopadu 2004 byl dokončen další dálniční přivaděč 
navazující na Klatovskou ulici.  

Ejpovice 

Černice 

Útušice 

Sulkov 



Stavba 0510/II: Útušice – Sulkov 

Stavba 0510/II zahrnuje trasu dálnice mezi km 79,980 a 88,377, kde navazuje na  
vybudovaný úsek dálnice D 5 – stavbu 0511. Stavba byla zahájena v únoru roku 2001. 

Zahájení: 02/2001. 
Uvedení  do provozu: 12/2003. 
Dokončení: 05/2004.  
Náklady stavební části:  2,57 miliardy Kč  
 
 
 
 
     
 
 
 
                                                                                                                  Útušice - Sulkov 
                                                                                                                pohled ve směru Sulkov 
                                                                                                                (směr Rozvadov)   
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Útušice - Sulkov 
                                                                                                               pohled ve směru Útušice        
                                                                                                               (směr Praha) 
 
 
 

VIA CAROLINA 

Na odpočívce Šlovice jsou oboustranně umístěna informační centra v historizujícím stylu 
VIA CAROLINA, která budou pokračováním uměleckých děl a upoutávek na úseku Plzeň – 
Rozvadov a na německé straně na dálnici A6. V současné době je zahájena příprava doplnění 
tohoto informačního systému VIA CAROLINA ještě na dalších 2 odpočívkách, o kterých již 
byla zahájena jednání. Akce bude zajišťována ze stavby 0510/IB. 



Stavba 0510/IA: Ejpovice - Černice  

Stavba zahrnuje trasu dálnice mezi km 67,941 a 76,510. V prosinci 2003 byla zprovozněna 
pravá polovina dálnice v obou směrech s tím, že byla na konci úseku dočasně propojena na 
stávající silniční síť – na sil. II/180, po které vede doprava cca  7 km a ústí na čtyřpruhovou 
přeložku silnice I/27, kterou je doprava směrována na téměř dokončený úsek dálnice D 5 – 
0510/II. Stavba 0510/IA byla zprovozněna v plném profilu 30.9.2004  

Zahájení: 04/2002 
Uvedení  do provozu po pravé polovině ve 12/2003 
Dokončení: 12/2004  
Náklady stavební části: 3,1 miliardy Kč 

 

                                                                         Sjezd v Černicích ze směru od Prahy 
                                                                            (pohled směr Ejpovice) 
 
 
 
 
Pohled z lávky pro pěší 
v Černicích – vpravo nahoře 
most spojující Černice a  
silnici II/180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pohled směr                                                                        Pohled směr 
         Rozvadov                                                                             Praha                      
 

Dodatečně také byla realizována výstavba lávky pro pěší u sjezdu v Černicích. Úplné 
dokončení (hydroizolační práce) však kvůli klimatickým podmínkám bylo odloženo na jaro 
2005.  

 

Pohled přes lávku na Černice 
     

 

 

  Lávka pro pěší v Černicích                                                               Pohled z lávky na dálnici 

 



Stavba 0510/IB: Černice – Útušice 

 Stavba zahrnuje 3,5 km trasu dálnice mezi km 76,510 a 79,980 z toho 380 m (resp. 390 m 
pro severní tubus) vede v raženém tunelu pod vrchem Valík. Stavba byla zahájena v září 2003 
přípravou území, která zabezpečila přístupovou komunikaci k rozvadovskému portálu, odkud 
se začíná ražba.  
 
Zahájení: 09/2003 
Uvedení do provozu: 10/2006  
Dokončení: 2007 
Náklady stavební části: 2,8 miliardy Kč 
 
 
                                                                            Provizorní ukončení úseku Černice - Ejpovice 
                                                                                                                  
Stavba úseku ÚTUŠICE – ČERNICE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Provizorní ukončení úseku Sulkov – Útušice                                         

          Tunel Valík 
 



                         
 

  Pohled ve směru Valík z Černic               Pohled ve směru Valík z Útušic 
 

                     
 

Vjezd do tunelu od Černic       Vjezd do tunelu od Útušic       Detail černického potrálu 

Stavba 0510/IV: Most přes řeku Úhlavu  

Hlavním objektem stavby je most dlouhý  445m o 9 polích přes řeku Úhlavu na hlavní trase 
v km 78,199 (stavba 0,510/IB). Stavba byla zahájena společně se stavbou 0510/IB tzv. 
přípravou území, kdy byly realizovány objekty dočasné přístupové komunikace a 
provizorního staveništního mostu přes Úhlavu, dále také plocha pro zařízení staveniště. 
V 11/2003 nabylo právní moci stavební povolení na hlavní objekt – most přes Úhlavu- vč. 
všech dalších objektů povolovaných MD ČR.  

V roce 2004 bylo dokončeno hlubinné založení mostu na velkoprůměrových pilotách a 
spodní stavba pravé poloviny mostu tak, aby mohla být zahájena realizace nosné konstrukce.  

Zahájení: 09/2003 
Uvedení  do provozu: 10/2006  
Dokončení: 2007 
Náklady stavební části: 0,66 miliardy Kč. 

Dálniční obchvat Plzně má být v celém rozsahu dohotoven v polovině roku 2006. V té době 
dojde k úplnému propojení dálnice D5 z Prahy na Rozvadov (150 km); respektive po dálnici 
se již plynule pojede až na hranici s Německem. Do té doby bude automobilová doprava 
v úseku Útušice – Černice (cca 5 km) vedena po krajské silnici II/180. 

 
Dálniční přivaděč ve směru Klatovy 

     



Rokycanská - TESCO
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Přínos obchvatu 

Vzhledem k dlouho očekávanému zprovoznění jižní větve dálničního obchvatu Plzně byly 
již před otevřením systematicky prováděny především průzkumy, které nyní umožňují 
vyhodnotit vliv této stavby na dopravní situaci ve městě. Srovnání jednotlivých výsledků je 
v následující tabulce.  

Průzkumy proběhly na Rokycanské třídě a po otevření  také na obchvatu. V roce 2004 byly 
provedeny dva průzkumy – v dubnu, při částečném omezení provozu na obchvatu a v říjnu po 
úplném zprovoznění existující části obchvatu.  

Ve třetí části tabulky jsou uvedena čísla vyjadřující celkový objem dopravy přijíždějící od 
Prahy a směřující do Prahy na obou tazích dohromady. 

Následující grafy srovnávají intenzity ze dvou průzkumů po otevření obchvatu. 
 

(+7%) 

(-13%) 

(+12%) 
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22 300 

23 700 

Srovnání pr ůzkumů na Rokycanské t řídě (1999 - 2004)

druh voz. OA NA NS A suma OA NA NS A suma OA nákl. suma OA nákl. suma

květen 1999 6686 8959 6387 9199 13073 5085 18158 100,0 100,0 100,0

říjen 2001 8455 11830 11209 13958 19664 6124 25788 150,4 120,4 142,0

duben 2004 8191 1285 1524 107 11107 8594 1296 1150 125 11165 16785 5487 22272 128,4 107,9 122,7

říjen 2004 9033 1165 1472 118 11788 9750 1041 1043 110 11944 18783 4949 23732 143,7 97,3 130,7

druh voz. OA NA NS A suma OA NA NS A suma OA nákl. suma OA nákl. suma

duben 2004 2980 630 1633 32 5275 2818 533 1181 41 4573 5798 4050 9848 - - -

říjen 2004 4427 800 2769 47 8043 4038 914 2324 43 7319 8465 689715362 - - -

druh voz. OA NA NS A suma OA NA NS A suma OA nákl. suma OA nákl. suma

duben 2004 11171 1915 3157 139 16382 11412 1829 2331 166 15738 22583 9537 32120 172,7 187,6 176,9

říjen 2004 13460 1965 4241 165 19831 13788 1955 3367 153 1926327248 11846 39094 208,4 233,0 215,3

OA - osobní automobily NS - nákladní soupravy
NA - nákladní automobily A  - autobusy (mimo MHD)

směr od Prahy

Praha
profil 

Celkem srovnání s r.99 v %

směr Centrum Praha
Celkem

Celkový objem dopravy na obou profilech 

směr od Prahy

28122273

Rokycanská - TESCO

Praha
profil 

Celkem srovnání s r.99 v %

27493375

dálniční obchvat

srovnání s r.99 v %

profil 



Závěry: 
 
� I přesto, že byl dálniční obchvat D5 uveden do provozu zatím v provizorní podobě, byla 
výrazně ovlivněna tranzitní doprava přes město. Znatelný pokles tranzitní dopravy nastal 
především ve směru východ - západ (tzn. ze směrů Domažlice, Rozvadov na Prahu a zpět). 

� Intenzita automobilové dopravy na průtahu I/26 poklesla po otevření obchvatu D5 o 15 až 
20 procent, to je na Rokycanské třídě řádově o 4500 osobních a 1500 nákladních vozidel za 
24 hodin. 

� Podíl tranzitní nákladní dopravy před otevřením obchvatu D5 činil na Rokycanské tř. ve 
směru západ - východ zhruba 60%, po otevření obchvatu činí již pouze 35%. 

� Směr Domažlická – Rokycanská je stále nejsilnější z tranzitních směrů v Plzni (přes 1000 
osobních a 500 nákladních aut za den). Po kompletním zprovoznění obchvatu města, které je 
plánováno koncem roku 2006, lze předpokládat další pokles tranzitní dopravy a zčásti i 
využití dálnice pro cílovou dopravu směřující přes přilehlé dálniční křižovatky do jižní části 
města. To vše se samozřejmě pozitivně projeví zejména v centru města, a to nejen na stavu 
životního prostředí. 

� Pokles intenzit dopravy na průtahu městem se může zdát v relativních číslech poměrně 
malý. To však ukazuje na zcela dominantní podíl vnitroměstské, cílové a zdrojové dopravy v 
Plzni, a to i na komunikaci, kde byl prokazatelný, velmi silný tranzit nákladní dopravy. 

� Z provedených průzkumů a sledování vývoje intenzit dopravy bylo zjištěno, že součet 
vozidel jedoucích po Rokycanské třídě a obchvatu D5 je v roce 2004 zhruba o 4 000 vozidel 
vyšší, než byla intenzita pouze v profilu na Rokycanské třídě na podzim v roce 2003. 
Současně však víme, že na Rokycanské tř. je intenzita v celém profilu nižší zhruba o 20%. Z 
toho je vidět, že dálnice na sebe stáhla množství vozidel z jiných tras. 

 

Dálni ční obchvat
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Celkový objem dopravy
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(+56%) 15 400 

9 800 

(+81%) 

(+46%) 
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(+22%) 
(+39%) 
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(+21%) 

32 100 
39 100 


