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Obr. 1 Tunel Ejpovice 
Fig. 1 Ejpovice tunnel 

této přeložce byly vyraženy dva jednokolejné tunely dlouhé
cca 4,150 m metodou TBM. V tunelu a na portálech bylo
položeno přes 8,5 km pevné jízdní dráhy a téměř 4 km nové
železniční tratě v nově vybudovaném zářezu. Tunely vychá-
zejí na povrch v plzeňské části Doubravka, kde dochází
k napojení na stávající trať. Zbývající 2 km trati byly pone-
chány ve stávající stopě. Zde byla zrekonstruována zastávka
Doubravka a vybudovány tři železniční mosty, a to přes ulici
Potoční, Mohylovou a ocelový most přes řeku Úslavu, za
kterým rekonstruovaný úsek končí v km 102,155 podle
nového staničení a 108,290 km podle staničení stávajícího.
Na této kilometráži je právě vidět ono cca 6km zkrácení
trati, které by včetně zvýšené rychlosti na modernizovaném
úseku mělo přinést devítiminutové zkrácení jízdy mezi
Rokycany a Plzní. 

Celkem zde bylo také postaveno nebo zrekonstruováno 13
propustků, 16 železničních mostů včetně tří podchodů a jeden
silniční most včetně přeložky komunikace II. třídy. Součástí
stavby je také úplné zrušení trati v úseku Plzeň Doubravka –
Chrást u Plzně a zrušení jedné koleje v úseku Chrást u Plzně
– Ejpovice.

Po celou dobu výstavby musel být zachován provoz mini-
málně po jedné traťové koleji, aby byl co nejméně ovlivněn
železniční provoz. 

Nyní je již téměř všechno hotovo a můžeme si tedy popřát
jen šťastnou cestu. 

Ing. BORIS ŠEBESTA, boris.sebesta@metrostav.cz

KOLEKTOR HLÁVKŮV MOST

Stavbu provádí sdruženi firem Subterra a.s. a HOCHTIEF
CZ a. s. Zadavatelem je Magistrát hl. m. Prahy. Jedná se
o novostavbu kolektoru raženého (s použitím trhacích prací
a mechanického rozpojovaní) i hloubeného (s kruhovým pro-
filem hloubení do 8 m), s technickými a kabelovými komo-
rami a odbočnou větví na Štvanickém ostrově. Nový kolektor
je propojen se stávajícími kolektory na nábřeží L. Svobody
(NLS), resp. na severním předmostí Hlávkova mostu
(SPHM). Celková délka ražených úseků (hlavní trasa
a komory) je cca 416 m, souhrnná hloubka čtyř šachet je při-
bližně 130 m.

Rok 2017 byl na této stavbě ve znamení ražeb na všech
objektech. Následovalo vyčištění protikleneb a profilace
primárního ostění. Současně se prováděla instalace organi-
zovaných svodů, injektáže primárního ostění a montáže

But the Modernisation of Rokycany – Plzeň project is not
only about the excavation of the longest tunnel in the Czech
Republic. The starting point of the construction was located
at chainage km 88.007 of the rail track, at the end of
Rokycany; the first relocation of the rail track to the new
route, nearly 1km long, was carried out in the location of
a motorway bridge over the Klabava river; the reconstructi-
on of the Klabava intermediate railway station and recon-
struction of the Ejpovice intermediate station to a railway
station with a dead-end track, which will be used for the
local Ejpovice – Chrást u Plzně – Radnice track was also
carried out.        

From the Ejpovice railway station, we subsequently get
to the second relocation, which will reduce the length of the
existing track by ca 6km. Two ca 4150m long single-track
tunnels were driven on this relocated track using the TBM
method. Over 8.5km long slab track was laid in the tunnel
and at the portals and nearly 4km of a new rail track were
laid in the newly carried out cutting. The tunnels get to the
surface in the Doubravka district of Plzeň, where the exis-
ting rail track is connected to them. Remaining 2km of the
track were left to follow the existing route. In this location,
the Doubravka intermediate station was reconstructed, as
well as three railway bridges (the bridges over Potoční and
Mohylova Streets and a steel bridge over the Úslava River).
The reconstructed section ends behind the steel bridge at

chainage km 102.155 (according to the former chainage),
respectively chainage km 108.290 according to the new
chainage counting. The above-mentioned reduction of the
rail track length by ca 6km, which can just be seen on the
new length expressed in kilometres, should, including the
increased speed, provide 9-minute reduction of the travel
time between Rokycany and Plzeň. 

In total, 13 culverts, 16 railway bridges including 3
under passes and one road bridge including the relocation
of a secondary road were constructed or reconstructed for
the project. The complete removal of the railway track in
the section between the district of Plzeň Doubravka and
Chrást u Plzně and the removal of one track in the section
between Chrást u Plzně and Ejpovice is also a part of the
project.  

The operation on one running track had to be maintained
as a minimum throughout the construction period so that the
railway traffic was influenced as little as possible.   

Currently nearly everything is finished, so we can wish the
passengers a happy journey.     

Ing. BORIS ŠEBESTA, boris.sebesta@metrostav.cz

HLÁVKŮV BRIDGE UTILITY TUNNEL

The construction is being carried out by a consortium of
companies consisting of Subterra a.s. and HOCHTIEF CZ a. s.
Prague City Hall is the contracting authority. The project
comprises a new construction of a utility tunnel, both
mined sections (Drill&Blast and mechanical disintegration)
and cut-and-cover sections (with circular cross section;
excavation up to the depth of 8m), technical chambers and
cable chambers, and a branch on Štvanice island. The new
utility tunnel is interconnected with existing utility tunnels
on L. Svoboda embankment and the northern head of The
Hlávkův Bridge. The total length of the mined sections (the
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