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ČESKÁ REPUBLIKA
MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ 

Tak už je to tady, dne 15. 11. byl zprovozněn jižní tunel
stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň (obr. 1) a ve
dnech, kdy budete číst tuto informaci, by měl být již zpro-
vozněn i tunel severní.

Při této příležitosti si dovolíme připomenout pár základních
údajů o vlastní stavbě.

Samotná stavba začala předáním staveniště dne 9. 8. 2013.
Po předání staveniště začal v místech nových přeložek stav-
by včetně ploch pro zařízení staveniště záchranný archeolo-
gický průzkum. Hlavně v místech budoucího zářezu před
tunelem Homolka byl zaznamenaný výskyt významných
nalezišť, a to až do hloubky cca 10 m. V důsledku těchto nále-
zů byl mimo jiné zpožděn návoz razicího štítu TBM mini-
málně o půl roku.

Ražba jižního tunelu začala 31. 1. 2015 a byla dokončena
7. 6. 2016. Trvala tedy déle než 16 měsíců, protože i geolo-
gie přinesla řadu překvapení. Po přesunutí razicího stroje
byla ražba severního tunelu zahájena 27. 9. 2016 a dokonče-
na 26. 9. 2017. Ražba severního tunelu tedy trvala již jen 12
měsíců, a to zejména díky využití zkušeností z ražby jižního
tunelu.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň ale není jenom
o ražbě nejdelšího tunelu v České republice. Začátek stavby
byl situován v km 88,007 na konci Rokycan, v místech dál-
ničního mostu nad Klabavou byla provedena první přeložka
trati do nové stopy v celkové délce téměř jeden kilometr,
dále potom rekonstrukce zastávky Klabava, stejně jako pře-
dělání zastávky Ejpovice na železniční stanici s kusou kole-
jí, která bude sloužit pro místní trať Ejpovice – Chrást
u Plzně – Radnice.

Ze železniční stanice Ejpovice se potom dostáváme
k druhé přeložce, která stávající trať zkrátí o cca 6 km. Na
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There we go, the southern tunnel tube of the Mo -
dernisation of Rokycany – Plzeň project (see Fig. 1) was
brought into service on the 15th November 2018 and the
northern tunnel tube should have been placed into service in
the days when you are reading this information. 

On this occasion, we would like to remind you of some
basic data on the construction itself.

The construction operations commenced by handing the
construction site over to the contractor on the 9th August
2013. After the site takeover, rescue archaeological survey
started in the locations of new road diversions including
areas for construction sites. The occurrence of significant
findspots was registered first of all in the locations of the
future open cut in front of the Homolka tunnel at a depth of
up to ca 10m. As a result of those findings and other obstac-
les, the delivery of the TBM was delayed by at least half
a year.         

The excavation of the southern tunnel tube commenced on
the 31st September 2015 and was finished on the 7th June
2016. It means that, because of the fact that even geology
brought many surprises, the work lasted over 16 months.
The excavation of the northern tunnel began on the 27th

September 2016, after shifting the tunnel boring machine
back to the starting portal, and was finished on the 26th

September 2017. It means that the excavation of the nort-
hern tunnel tube took only 12 months compared to the sout-
hern tube. It was shorter mainly thanks to making use of the
experience gained during the excavation of the southern
tunnel tube.
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KONFERENCE BEZPEČNOST PROVOZU V SILNIČNÍCH TUNELECH 2018
OPERATIONAL SAFETY IN ROAD TUNNELS CONFERENCE 2018 

The company of K.B.K. fire, s.r.o., held the 7th annual
international conference Fire Safety in Tunnels in Rožnov
pod Radhoštěm from 19th to 20th September 2018. The con-
ference was attended by representatives of companies based
in the Czech and Slovak Republics, dealing with technologi-
cal equipment of road tunnels. The conference brought lots of
new information about safety measures, products and attitu-
des following the aim of increasing operational safety in road
and motorway tunnels.      

Společnost K.B.K. fire, s.r.o. ve dnech 19. 9.–20. 9. 2018
pořádala v Rožnově pod Radhoštěm VII. ročník mezinárod-
ní konference požární bezpečnost tunelů 2018. Konference
se zúčastnili zástupci firem zabývající se technologickým
vybavením silničních tunelů z České a Slovenské republiky.
O současné výstavbě dálničních tunelů na Slovensku infor-
moval zástupce NDS a.s. Ing. Peter Schmidt, aktuální stav
v koncepci řízení tunelového provozu přednesl zástupce

ŘSD ČR Mgr. František Rainer. Ing. Aleš Lebl, pověřená
osoba podle NV č. 264/2009 Sb., informoval o bezpečnosti
provozu v tunelech v České republice s ohledem na provoz-
ní a investiční náklady na příkladu tunelu Jeneček D6. Dipl.
Ing. Petr Pospíšil ze Švýcarska přednesl zajímavou přednáš-
ku o bezpečnostních zařízeních v silničních tunelech
a o řízení rychlosti proudění vzduchu v silničních tunelech
s ohledem na evakuaci cestujících při požáru. Vzhledem
k značně agresivnímu prostředí v tunelech byl zde diskuto-
ván vhodný materiál technologických zařízení v tunelu. Pro
proudové ventilátory je nezbytná nerezová ocel A5.
Závěrem bylo konstatováno, že konference přinesla množ-
ství nových informací o bezpečnostních opatřeních, výrob-
cích a přístupech sledujících zvýšení bezpečnosti provozu
v silničních a dálničních tunelech.
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