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1. ÚVOD 
 

Semestrální práce se zaobírá železničním uzlem Plzeň, který se nachází v západních Čechách. Uzel 

je jedním z nejvýznamnějších v České republice. Cílem práce je popsat historii a současný vývoj 

železničního uzlu. Dalším úkolem práce je shrnout současný rozsah železniční dopravy, která je 

vedena železničním uzlem. Zároveň jsou v práci popsány denní vyjížďkové a dojížďkové proudy 

obyvatel z/do obcí v Plzeňském kraji, které jsou propojeny s Plzní po železniční síti. Práce se též 

zaobírá současným stavem integrovaného dopravního systému Plzeňského kraje.  

2. POPIS ŽELEZNIČNÍHO UZLU 

2.1 Obecné informace 
 

Železniční uzel Plzeň je jedním z nejvýznamnějších uzlů v České republice. Železniční stanice 

Plzeň hl. n. je stěžejní složkou železničního uzlu, kterým prochází celkem 6 železničních tratí 

různých významů (regionální, celostátní, evropský). Uzel je součástí III. tranzitního železničního 

koridoru Schirnding (Německo) – Cheb – Plzeň – Praha – Pardubice – 

Česká Třebová – Bohumín – Mosty u Jablunkova – Žilina, odbočná větev Plzeň – Domažlice – 

(Nürnberg). Do železničního uzlu Plzeň lze zahrnouti zastávky a stanice, které leží na území města 

Plzeň: Plzeň hl.n., Plzeň – Doubravka, Plzeň – Doudlevce, Plzeň – zastávka, Plzeň – Jižní Předměstí, 

Plzeň – Koterov, Plzeň – Bílá Hora, Plzeň – Zadní Skvrňany, Plzeň – Skvrňany, Plzeň – Bolevec, 

Plzeň – Orlík, Plzeň – Valcha, Plzeň  – Křimice. 

 Obrázek 1: Poloha železničního uzlu Plzeň [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/viewarticle.aspx?oid=594598 
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Železniční uzlem jsou vedeny elektrizované tratě č. 170 (Praha – Beroun – Plzeň hl.n. – Klatovy), 

č. 178 (Praha -) Plzeň hl.n. – Cheb, č. 191 Plzeň hl.n.– Strakonice (- České Budějovice). Všechny 

zmíněné elektrizované tratě jsou napájeny střídavou trakční soustavou 25 kV/50 Hz. Železniční 

stanicí Plzeň hl. n. pak dále vedou neelektrizované tratě č. 160 Plzeň hl.n. – Žatec – (Most). 

Pro obsluhu města Plzeň a regionu jsou dále důležité tratě č. 177 Plzeň hl.n. – Pňovany – 

Bezdružice, č.  180 Plzeň hl.n. – Domažlice – Furth im Wald. a trať č. 176 Plzeň hl.n. – Ejpovice – 

Radnice. Trať č. 177 je v úseku Plzeň hl.n. – Pňovany vedena po stejné infrastruktuře jako trať 

č. 178. Trať č. 176 je v úseku Plzeň hl.n. – Ejpovice vede po stejné infrastruktuře jako trať č. 170. 

Železniční trať č. 170 je dvoukolejná pouze v úseku Plzeň hl.n. – Praha. Dále jsou dvoukolejné úseky 

tratě č. 178 Plzeň hl.n. – Pňovany, Lipová u Chebu – Cheb. Trať č. 191 je dvoukolejná pouze 

Plzeň hl. n. – Plzeň – Koterov a poté v úsecích Nepomuk – Horažďovice předměstí, Číčenice – Zliv, 

Nemanice – České Budějovice. Úsek Plzeň – Jižní Předměstí – Plzeň hl. n. je tvořen dvěma 

dvoukolejnými tratěmi. Jednotlivé úseky jsou zobrazeny na obrázku č. 2. Na obrázku č. 3 je 

zobrazen detail počtu kolejích v železničním uzlu Plzeň. [1] 

Obrázek 2: Mapa počtu kolejí na tratích v okolí železničního uzlu Plzeň [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/viewarticle.aspx?oid=594598 
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2.2 Železniční stanice Plzeň hl. n. 

2.2.1 Historie železniční stanice Plzeň hl. n. 
 

Centrální železniční stanice Plzeň byla uvedena do provozu již v roce 1862. V rámci zprovoznění 

železniční stanice Plzeň došlo ve stejném roce k otevření železniční tratě České západní dráhy 

z Plzně do Prahy. Přestože železniční stanice Plzeň fungovala již od poloviny 19. století, současná 

Obrázek 4: Původní výpravní budova plzeňského nádraží v roce 1890 [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88_hlavn%C3%AD_n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD 

Obrázek 3: Detail železničního uzlu Plzeň [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/viewarticle.aspx?oid=594598 
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výpravní budova byla otevřena v roce 1907. Budova je postavena v secesním a neorenesančním 

slohu. Projekt výpravní budovy zpracoval architekt Jan Bašta a realizace proběhla pod dohledem 

stavitele Rudolfa Štěcha. Architekt Jan Bašta se zároveň podílel na spolufinancování nádraží. 

Během výstavby se významně zadlužil a pod tlakem tíživé životní situace následně spáchal 

sebevraždu. [2] 

 

Ke konci 2. světové války v dubnu roku 1945 byla výpravní budova bombardována spojeneckými 

silami. Při bombardování byla poškozena kopule a několik nosných zdí výpravní budovy. Budova 

byla i přes rozsáhlé poškození opravena do původní podoby. 

V průběhu let se název plzeňského nádraží několikrát změnil. Původní název v době otevření byl 

Centrální nádraží Plzeň. V době První republiky byl pak název změněn na Plzeň hlavní nádraží. Po 

druhé světové válce v roce 1949 byl název změněn na Plzeň Gottwaldovo nádraží. V roce 1971 byl 

před výpravní budovou odhalen i pomník prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. 

Tento pomník byl pak v roce 1989 odstraněn. Ve stejném roce po sametové revoluci byl název 

změněn opět na prvorepublikový název Plzeň hlavní nádraží. [3] 

Výpravní budova byla v roce 2000 prohlášena za kulturní památku. Památkově chráněna je 

výpravní budova, zastřešení nástupišť a opěrné zdi u viaduktů. Pod památkovou ochranou je 

i prostor před výpravní budovou, kde se nachází památník věnovaný československým legionářům. 

Obrázek 5: Pohled na výpravní budovu plzeňského nádraží v roce 1908 [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
http://www.fotohistorie.cz/Plzensky/Plzen-mesto/Plzen/Plzen_-_nadrazi/Default.aspx 
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V letech 2011-2012 proběhla částečná rekonstrukce interiérů a následně byla provedena rozsáhlá 

modernizace nástupišť a okolí nádraží. V rámci rekonstrukce byla vyrobena nákladná věrná kopie 

dlažby v dolní hale, která byla během současné modernizace budovy (rok 2022) opět vybourána. 

V roce 2014 byl otevřen podchod, který spojuje hlavní budovu, nástupiště s ulicí Šumavská, která 

vede směrem k plzeňskému pivovaru. V roce 2018 byl těsně vedle železniční stanice vybudován 

autobusový terminál v Šumavské ulici. Terminál je tvořen deseti nástupišti a provozní budovou. 

V roce 2021 byl vybudován nový prostor pro cestující s názvem Paluba Hamburk. Tento prostor se 

nachází před novým spojovacím podchodem v ulici Šumavská. Prostor je tvořen informačním 

centrem pro návštěvníky Plzně, vyhlídkovou věží, stojany na kola a komerčními prostory. 

 

Obrázek 6: Pohled na Palubu Hamburk z autobusového terminálu [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3339920-paluba-hamburk-u-vlakoveho-nadrazi-v-plzni-nabizi-vyhlidkovou-vez-i-

obcerstveni] 
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2.2.2 Modernizace železničního uzlu Plzeň 
 

Modernizace železničního uzlu Plzeň je rozdělena mezi pět samostatných staveb, které jsou 

ekonomicky i stavebně propojeny. Celý projekt splňuje požadavky interoperability pro evropské 

železniční sítě. Modernizaci předcházelo vybudování podchodu. Tato výstavba zajistila 

bezbariérový přístup pro cestující na nástupiště. Zároveň vybudováním došlo k propojení ulic 

Šumavská a Železniční s výpravní budovou a nástupišti, což zlepšilo přístup cestujících k městské 

hromadné dopravě. Samotná modernizace započala v roce 2014 a plánovaný konec je v roce 2024. 

Rozpočet celého projektu je odhadován na 7,5 miliard. V rámci projektu byl kladen velký důraz na 

zachování historického vzhledu vybraných částí stavby. V maximálním rozsahu byly například 

repasovány nástupištní přístřešky, prvky zábradlí či opěrné zdi v přednádraží. [4] 

2.2.2.1 Modernizace historické budovy 

 

V současnosti probíhá rekonstrukce památkově chráněná budova hlavního nádraží. Z důvodu 

rekonstrukce je od ledna roku 2022 spodní část budovy uzavřena pro cestující. Stavbu realizuje 

sdružení firem Metrostav DIZ, OHL ŽS a Avers. Rozpočet stavby je stanoven na 667 mil. Kč bez DPH 

a rekonstrukce má trvat dva roky. V rámci modernizace bude doplněno stávající schodiště spojující 

spodní a horní halu eskalátory. Horní hala bude využívaná pro komerční účely. Toalety budou 

přesunuty z horní haly do spodní. Do veřejnosti nepřístupných prostor budou přesunuty kanceláře 

zaměstnanců Správy železnic z jiných objektů. [5] 

Obrázek 7: Vizualizace modernizace horní haly [online]. [cit. 2022-03-06]. Dostupné z: :https://zdopravy.cz/oprava-nadrazi-
v-plzni-za-667-milionu-korun-muze-zacit-zakazku-vyhralo-sdruzeni-tri-firem-80531/] 
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2.2.2.2 Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví 

 

Práce na 1. stavbě odstartovaly v roce 2014 a skončily roku 2017.V rámci tohoto podprojektu byla 

realizovány stavební práce v severní a střední části kolejiště osobního nádraží včetně modernizace 

ostrovních nástupišť 1–4. Dále došlo k modernizaci pražského zhlaví osobního nádraží, kde byla 

zcela změněna konfigurace výhybek. Pražské zhlaví pak bylo napojeno na již zrekonstruovaný úsek 

ze stavby „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“. Dále bylo modernizováno chebské zhlaví 

seřaďovacího nádraží a byl realizován průjezd rychlostí 70 km/h seřaďovacím nádražím ve směru 

na Žatec. Kromě chebského a pražského zhlaví, probíhaly stavební úpravy i na českobudějovickém 

zhlaví osobního nádraží. Zmodernizováno bylo zcela i rozsáhlé odstavné kolejiště Lobzy a došlo k 

jeho propojení se seřaďovacím nádražím v prostoru Ústředního stavědla. Ústřední stavědlo tvoří 

obdélníková dvoupodlažní budova, která dnes slouží jako zázemí zaměstnanců Správy železnic. 

V prostoru Ústřední stavědla je též centralizována nová technologie napájení. V rámci 

stavby 1. došlo k celkové rekonstrukci trakčního vedení. V celém rozsahu rekonstruovaných kolejí 

došlo k sanaci železničního spodku včetně vybudování nových odvodňovacích zařízení. Železniční 

svršek byl zcela vyměněn. [6] [7] 

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

 

Projekt 2. stavby byl realizován mezi lety 2016-2019. Hlavním cílem stavby 2 byla celková 

rekonstrukce osobního nádraží. Stěžejní složkou přestavby byla rekonstrukce nevyhovujícího 

Obrázek 8: Pohled na kolejiště Lobzy a Ústřední stavědlo [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: http://old.silnice-
zeleznice.cz/clanek/stavba-uzel-plzen-1-stavba-prestavba-prazskeho-zhlavi/ 
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přemostění Mikulášské ulice. Došlo k rozšíření mostní konstrukce u obou mostů, čímž došlo ke 

zkvalitnění silniční dopravy a ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Díky rozšíření 

prostoru pod mosty bylo možné vybudovat pruh pro cyklisty podél chodníku ve směru z centra na 

Slovany. Před výpravní budovou vznikla parkovací stání až pro 60 osobních aut. 

Proběhla rekonstrukce jižní části osobního nádraží, a to včetně nástupišť č. 3 a č. 5 u výpravní 

budovy. Dále byl prodloužen zásobovací tunel a zdemolováno stavědlo Radbuza a další menší 

objekty kolem kolejiště. Dále došlo k úpravám a náhradám železničního spodku a svršku, které 

vedly ke zvýšení maximální rychlosti v kolejích III. tranzitního koridoru na 80 km/h, u trati směr 

Klatovy na 60 km/h. Stavbou byla dokončena výstavba nových podchodů k nástupištím a společně 

s následným otevřením nového autobusového terminálu v Šumavské ulici, navazujícím na osobní 

část železniční stanice Plzeň hl. n., vznikl nový komplexní přestupní uzel města Plzeň. Samostatnou 

částí stavby byly stavební práce na odstavném nádraží. Došlo k demontáži zbytných kolejí a na 

jejich místě byly zřízeny dvě nové odstavné koleje, které jsou určené ke zbrojení a údržbu osobních 

vozů. [8] [9] 

 

Obrázek 9: Schéma řešené stavby 2 [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: http://old.silnice-zeleznice.cz/clanek/stavba-
uzel-plzen-1-stavba-prestavba-prazskeho-zhlavi/ 
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Obrázek 10: Pohled na nový prostor před výpravní budovou Plzeň hl. n [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://ohla-zs.cz/project/uzel-plzen-2-stavba-prestavba-osobniho-nadrazi-vcetne-mostu-mikulasska/ 

2.2.2.4 Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati 

 

Realizace 3. stavby v rámci železničního uzlu Plzeň probíhala v letech 2017-2020. Předmět 3. stavby 

byla především modernizace koridorové tratě z Prahy do Chebu alternativně do Domažlic 

s pokračovaní do Německa. Tato část stavby navazovala již na předešlé modernizace 

technologického zařízení, které byly provedeny předchozích etapách projektu. Stavba byla 

realizována ve dvou úsecích. Oba úseky mají svůj počátek v zastávce Plzeň-Jižní Předměstí.  

První úsek začíná v kilometru 350,777 a končí v kilometru 352,180 trati směrem na Cheb. Druhý 

řešený úsek začíná v kilometru 111,350 a končí v kilometru 114,460 trati ve směru na Domažlice v 

nové odbočce Nová Hospoda. V tomto úseku došlo ke zdvojkolejnění trati a příprava na budoucí 

elektrizaci. Pro umožnění realizace přeložky domažlické trati byla nutná také přeložka stávající 

silnice I/26 v Domažlické ulici. Práce v této fázi projektu byly velmi složité, jelikož došlo 

k rekonstrukci třech vzájemně propojených tratí, a to prakticky bez omezení železničního provozu. 

Třetí trať představuje vlečka do areálu Škody, kde byl z důvodu zachování výroby požadavek na 

stálé kolejové propojení severní a jižní části areálu. 

V rámci stavby byla zmodernizována železniční zastávka Plzeň – Zadní Skvrňany na trati 

Plzeň – Domažlice. Zastávka by posunuta do jiné polohy. Nástupiště u jednokolejné trati bylo 

nahrazeno dvěma vnějšími nástupišti s mimoúrovňovými přístupy.  
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Na provedenou rekonstrukci má v budoucnu navázat projekt modernizace Plzeň – Stod, respektive 

Chotěšov, kde se má jednat o modernizaci současné jednokolejné tratě doplněné o výstavbu nové 

tratě. Dokončením modernizace na trati směr Cheb vzniklo rychlé spojení v úseku Cheb – Beroun. 

[10]

 

Obrázek 11: Schéma řešené stavby 3 [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://www.stavby.szdc.cz/letaky/S631500644.pdf 
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2.2.2.5 Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov 

Realizace stavby 5 probíhá mezi lety 2020-2023. Hlavním předmětem této části projektu je 

modernizace traťového úseku mezi lobezským kolejištěm stanice Plzeň hl. n. a stanicí 

Plzeň – Koterov (včetně). Tento železniční úsek se nachází na vytížené trati zařazené do systému 

TEN-T. Cílem modernizace je zvýšení traťové rychlosti z dnešních 100 km/h na 120 km/h 

a modernizace všech staveb a zařízení v úseku dlouhém celkem 3,849 km. 

Největším proměnou prochází železniční stanice Plzeň – Koterov, kde jsou postupně rušena 

stávající nástupiště. Nástup a výstup cestujících je přesunut do nově vybudované železniční 

zastávky Plzeň – Slovany, která se nachází blíže centru města. Vybudováním zastávky vzniknou 

nové přestupní vazby mezi vlakem a MHD. [11] 

Obrázek 12: Pohled na kolejiště u areálu závodu Škoda [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://www.stavbarokupk.cz/dt_stavby/uzel-plzen-3-stavba-presmyk-domazlicke-trati/ 
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V rámci stavebních prací probíhá celková rekonstrukce železničního svršku a spodku, pozemních 

objektů, zabezpečovacího zařízení. Dochází ke změně konfigurace stanice Plzeň – Koterov. 

Ve stanici zůstávají dvě hlavní a dvě předjízdné koleje s napojením na vlečku. Stanice 

Plzeň – Koterov je zabezpečena novým staničním zabezpečovacím zařízením 

3. kategorie – elektronickým stavědlem.  Nepotřebné části současného kolejiště byly sneseny. 

V kolejovém rozvětvení ve směru na České Budějovice probíhají takové úpravy, které umožní 

budoucí zdvoukolejnění tratě ve směru na Starý Plzenec. Kolejiště je v celém rozsahu svařeno do 

bezstykové koleje.  

Ulice U Seřadiště a Na Lipce v městské části Slovany jsou nově propojeny bezbariérovou lávkou 

vedoucí přes železniční trať. Lávka nahrazuje železniční přejezd. [12] 

 Obrázek 13: Schéma stavby 5 [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: 
https://www.stavby.szdc.cz/letaky/S631500645.pdf 
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Obrázek 14: Budování lávky v ulici U Seřadiště [online]. [cit. 2022-09-29]. Dostupné z: https://zdopravy.cz/v-plzni-
zacnou-prvni-velke-vyluky-kvuli-modernizaci-trati-v-koterove-pod-trati-bude-silnicni-tunel-84764/ 

2.3 Rozsah železniční dopravy 
 

Do analýzy železniční dopravy v rámci práce byly zařazeny vlakové spoje osobní dopravy, které 

obsluhují železniční stanice a zastávky umístěné na tratích procházejících stanicí Plzeň hl.n. 

Zároveň analýza obsahuje tratě, po kterých jsou trasovány spoje obsluhující železniční stanici 

Plzeň hl.n. Analýza byla prováděna dle KJŘ platného pro 2021 a aktualizovaná dle KJŘ platného od 

12. prosince 2021. V rámci zkoumání byly popsány i jednotlivé linky provozované na území 

Plzeňského kraje. 

2.3.1 Dálková doprava 
 

V současné době jsou na území Plzeňského kraje provozovány čtyři linky dálkové železniční 

dopravy na základech principu integrálního taktového grafikonu, které jsou objednány MD ČR. [13] 

Jedná se následující linky: 

• Ex 6 Praha – Plzeň – Cheb/Německo 

o Praha – Plzeň (takt 60 minut) 
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o Plzeň – Cheb (takt 120 minut) 

o Plzeň – Německo (takt 120 minut) 

• R16 Praha – Plzeň – Klatovy  

o Praha – Plzeň – Klatovy (takt 60 minut, okrajově 120 minut) 

o Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín (2 páry spojů) 

• R11 Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň  

o Plzeň – České Budějovice (takt 120 minut) 

• R25 Plzeň – Žatec – Chomutov – Most 

o Plzeň – Most (takt 120 minut, okrajově 240 minut) 

Plzeňský kraj objednává též vybrané spoje kategorie R jako doplněk systému dálkových linek 

MD ČR, pro zajištění funkčnosti a celistvosti celého systému. Jedná se o následující linky:  

• spoje kategorie R v úseku Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín 

• vybrané spoje linky R16 v úseku Rokycany – Plzeň – Klatovy (MD ČR zajišťuje interval 

120 minut, Plzeňský kraj objednává zbytek spojů) 

• tři páry spojů kategorie R linky R25 Plzeň – Most ve spolupráci s Ústeckým krajem 

2.3.2 Regionální doprava 
 

Železniční linky na území Plzeňského kraje můžeme rozdělit na páteřní a doplňkové linky. [13] 

• Páteřní 

o P1 (hranice kraje-) – Horažďovice předměstí – Plzeň – Planá u Mariánských 

Lázní – (-hranice kraje) 

o P2 (hranice kraje-) – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy 

o P3 Plzeň – Domažlice město 

o P4 Plzeň – Žihle (-hranice kraje) 

• Doplňkové 

o P11 Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy 

o P12 Nepomuk – Kasejovice (-hranice kraje) 

o P13 Plzeň – Pňovany – Bezdružice 

o P14 Tachov – Planá u Mariánských Lázní 

o P21 Rokycany – Příkosice – Nezvěstice 

o P22 Plzeň – Chrást u Plzně – Radnice 

o P23 Klatovy – Domažlice 

o P24 Železná Ruda-Alžbětín – Klatovy 

o P31 Nýřany – Heřmanova Huť  

o P32 Staňkov – Poběžovice  

o P33 Domažlice – Poběžovice – Bělá n. R. – Bor – Tachov  

o P34 Domažlice – Furth im Wald 

o P41 Kralovice – Kožlany  
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2.3.3 Trať č. 160 Plzeň – Žatec (- Most) 
 

Po trati jsou vedeny rychlíkové spoje Plzeň hl. n. – Žatec – Most. Tyto rychlíkové spoje jsou vedeny 

v dvouhodinovém taktu a v Plzeňském kraji obsluhují kromě Plzeň hl.n. dále Kaznějov, Plasy a Žihli. 

Dále jsou po trati vedeny osobní vlaky v úseku Plzeň hl. n. – Plasy. Tyto spoje obsluhují všechny 

železniční stanice a zastávky. Vybrané spoje pokračují do Mladotic, popřípadě až do Žihle. Tyto 

osobní vlaky jsou vedeny v  dvouhodinovém intervalu, který je ve špičce v pracovních dnech 

zkrácen na 60 minut. 

Tabulka 1: Počet vlaků v daných relacích na trati č. 160 obsluhující Plzeň 

 

Počet vlaků v pracovní 

dny 

Počet vlaků 

v sobotu 

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

Plzeň hl.n – Blatno u Jesenice – Most * 

 6 6 7 7 8 8 

Plzeň hl.n. – Plasy 

 9 9 2 2 2 2 

Plzeň hl.n. – Žihle (Mladotice) 

 7 7 6 6 6 6 

Blatno u Jesenice – Most 

 1 1 0 0 0 0 

* počty spojů se mění v rámci jednotlivých sezon (viz platný KJŘ od 12.12.2021) 

 

2.3.4 Trať č. 170 (Praha -) Beroun – Plzeň – Klatovy  
 

V celé délce trati č. 170 jsou vedeny rychlíkové spoje Praha – Plzeň – Klatovy. Vybrané rychlíkové 

spoje pokračují až do železniční stanice Železná Ruda – Alžbětín. Dále jsou po trati v úseku 

Praha – Plzeň trasovány expresy, které tvoří rychlé spojení mezi západočeskou metropolí a hlavním 

městem. Cestovní doba mezi stanicemi Praha hl.n. a Plzeň hl.n. je v dle současného KJŘ 81 minut. 

Západní expresy (komerční název ČD) jezdí v tomto úseku trati č. 170 v hodinovém taktu. Tyto 

expresy přijíždějí do Plzně z Chebu (Karlovy Vary) nebo ze směru Mnichov. Dvakrát denně je 

vypravován spoj obsluhovaný soupravou Pendolino Karlovy Vary (Cheb) – Plzeň – Praha – Ostrava. 

Dále jsou po trati vedeny osobní vlaky mezi stanicemi Beroun a Plzeň hl. n., které obsluhují všechny 
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železniční stanice a zastávky v daném úseku. Dále jsou vedeny osobní vlaky začínající až v železniční 

stanici Hořovice či Rokycany a následně pak pokračují přes Plzeň hl. n. až do železniční stanice 

Přeštice. Dále jsou pak zavedeny obousměrně v ranní špičce osobní vlaky Rokycany – Plzeň hl.n. 

a v odpolední špičce Plzeň hl.n. – Rokycany. V KJŘ pro rok 2022 byly přidány osobní vlaky 

Rokycany – Plzeň hl.n. v pracovní dny ve špičkách v hodinovém taktu. 

Tabulka 2: Počet vlaků v daných relacích na trati č. 170 obsluhující Plzeň 

 

Počet vlaků v pracovní 

dny 

Počet vlaků 

v sobotu 

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

Rokycany – Plzeň hl.n. 

 8 8 4 4 4 4 

Mirošov město/Příkosice – Rokycany – Plzeň hl.n. 

 2 2 2 2 2 2 

(Hořovice) - Rokycany – Plzeň hl.n. – (Přeštice)  

 10 9 6 8 6 8 

(Rokycany) – Plzeň hl.n. – Klatovy (Železná Ruda – Alžbětín) 

 5 5 5 5 5 5 

Beroun – Plzeň – (Přeštice) 

 10 10 9 9 9 9 

Praha hl.n. – Klatovy  

 13 14 13 14 13 14 

Praha hl.n. – Plzeň hl.n. – München 

 7 7 7 7 7 7 

Praha hl.n. – Plzeň hl.n. – Cheb – (Františkovo Lázně/Karlovy Vary) 

 7 9 7 9 7 9 

Praha hl.n. – Plzeň hl.n. 

 4 3 4 2 4 1 
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2.3.5 Trať č. 176 Plzeň – Radnice  
 

Po železniční trati jsou v celé její délce vedeny osobní vlaky. Spoje obsluhují všechny železniční 

stanice a zastávky na trati č. 176 a jsou vedeny ve dvouhodinovém taktu. V odpolední špičce jsou 

v úseku Plzeň hl.n. – Chrást u Plzně v odpolední trasovány osobní vlaky. V ranní špičce jsou tyto 

osobní vlaky vedeny v opačném směru Chrást u Plzně – Plzeň hl.n.  

Tabulka 3: Počet vlaků v daných relacích na trati č. 176 obsluhující Plzeň 

 

Počet vlaků v pracovní 

dny 

Počet vlaků 

v sobotu 

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

Plzeň hl.n. – Radnice 

 8 9 8 8 8 8 

Bezdružice – Plzeň hl.n. – Radnice 

 1 1 0 0 0 0 

(Nýřany/Bezdružice) – Plzeň hl.n. – Chrást u Plzně 

 4 5 0 0 0 0 

 

2.3.6 Trať č. 177 Plzeň – Bezdružice  
 

Trať č. 177 obsluhována osobními vlaky v celé délce trati. Tyto spoje jsou vypravovány 

ve dvouhodinovém intervalu. Dále jsou zavedeny osobní vlaky, které jsou trasovány z Blovic (trať 

č. 180) přes Plzeň hl.n. do Kozolup. Tyto spoje jsou zavedeny v odpoledních a večerních hodinách 

v obou směrech. Dohromady dva spoje jsou vedeny až z/do Nepomuka (trať č. 180). V ranních 

hodinách jsou pak trasovány 2 osobní vlaky z Radnic (Chrástu u Plzně) po trati č. 176, které pak 

pokračují přes Plzeň hl.n. právě po trati č. 177 až do Bezdružic.  

Tabulka 4: Počet vlaků v daných relacích na trati č. 177 obsluhující Plzeň 

 

Počet vlaků v pracovní 

dny 

Počet vlaků 

v sobotu 

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

Pňovany – Bezdružice 

 1 1 0 0 0 0 
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Počet vlaků v pracovní 

dny 

Počet vlaků 

v sobotu 

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

(Nepomuk) – Plzeň hl.n. – Pňovany  

 2 2 1 1 1 1 

Chrást u Plzně/Radnice – Plzeň hl.n. – Bezdružice 

 2 2 0 0 0 0 

(Blovice) – Plzeň hl.n. - Kozolupy 

 5 5 0 0 0 0 

Plzeň hl.n. – Bezdružice 

 5 6 6 6 6 6 

 

2.3.7 Trať č. 178 (Praha -) Plzeň – Cheb  
 

V celé délce trati jsou ve dvouhodinovém taktu v obou směrech vedeny již zmíněné Západní 

expresy, které tvoří rychlé spojení mezi hlavním městem Praha a západočeskou metropolí. Dvakrát 

denně je na Západní expres nasazena souprava Pendolino. Dopolední spoj je trasován Bohumín – 

Praha hl.n. – Plzeň hl.n. – Cheb – Františkovy Lázně, odpolední spoj je veden v trase Ostrava hl.n. 

– Praha hl.n. – Plzeň hl.n. – Cheb – Karlovy Vary. V opačném směru je dopolední spoj obsluhován 

soupravou Pendolino trasován Karlovy Vary – Cheb – Plzeň hl.n. – Praha hl.n a odpolední spoj 

Františkovy Lázně – Cheb – Plzeň hl.n. – Praha hl.n. – Bohumín.  

Kromě těchto rychlých spojení jsou po trati vedeny spěšné vlaky ve dvouhodinovém taktu 

Plzeň hl.n. – Svojšín – Planá u Mariánských Lázní – Mariánské lázně – Cheb – Karlovy Vary. 

V pozdních večerních hodinách je ještě zaveden 1 osobní vlak Plzeň hl.n. – Svojšín a poté v ranních 

hodinách 1 osobní vlak ve směru opačném. V letních je pak ještě relace obsluhována párem 

spěšných vlaků Český les. 
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Tabulka 5: Počet vlaků v daných relacích na trati č. 178 obsluhující Plzeň 

 

Počet vlaků v pracovní 

dny 

Počet vlaků 

v sobotu 

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

Plzeň hl.n. – Cheb  

 1 0 1 0 0 0 

Praha hl.n. – Plzeň hl.n. – Cheb/ Františkovy Lázně/ Karlovy Vary 

 7 9 7 9 7 9 

Plzeň hl.n. – Karlovy Vary 

 5 5 5 5 5 5 

Plzeň hl.n. – Svojšín  

 2 2 2 2 0 0 

 

2.3.8 Trať č. 180 (Praha -) Plzeň – Domažlice – Furth im Wald 
 

V celé délce trati č. 180 jsou ve dvouhodinovém intervalu vedeny Západní expresy, které pak dále 

pokračují do Mnichova. Kromě těchto rychlých spojení je zajištěno spojení mezi stanicemi 

Plzeň hl.n. a Domažlice osobními vlaky. Osobní vlaky jsou vedeny v hodinovém taktu. Tyto spoje 

jsou posíleny v ranní a odpolední špičce, a to buď v celé délce relace, či vybrané spoje jedou pouze 

do Nýřan či do Stoda. 

Tabulka 6: Počet vlaků v daných relacích na trati č. 180 obsluhující Plzeň 

 

Počet vlaků v pracovní 

dny 

Počet vlaků 

v sobotu 

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

Plzeň hl.n. – Domažlice  

 14 15 10 10 10 10 

Praha hl.n. – Plzeň hl.n. – München 

 7 7 7 7 7 7 

Plzeň hl.n. – Nýřany (Stod) 

 3 3 0 0 0 0 
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2.3.9 Trať č. 191 Plzeň – Strakonice (- České Budějovice) 
 

Po trati jsou trasovány v celé délce rychlíkové spoje ve dvouhodinovém taktu. Tyto spoje (kromě 

dvou denně) pokračují až do stanice Brno hl.n či . Dále jsou v pracovních dnech v hodinovém taktu 

vedeny po trati osobní vlaky ze stanice Plzeň-Jižní Předměstí až do stanice Nepomuk. V pracovní 

dny jsou pak zavedeny osobní vlaky Kozolupy (trať č. 177) – Plzeň hl.n. – Blovice. Tyto spoje jsou 

zavedeny šestkrát denně v každém směru. 

Tabulka 7: Počet vlaků v daných relacích na trati č. 191 obsluhující Plzeň 

 

Počet vlaků v pracovní 

dny 

Počet vlaků 

v sobotu 

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr sudý směr lichý směr 

Plzeň-Jižní Předměstí – Nepomuk  

 5 8 3 4 3 4 

Plzeň hl.n. – České Budějovice – (Brno hl.n./ Jihlava) 

 8 8 8 8 8 8 

Plzeň-Jižní Předměstí. – Horažďovice předměstí  

 11 11 9 9 9 9 

(Kozolupy) – Plzeň-Jižní Předměstí – Blovice – (Nepomuk)  

 6 6 0 0 0 0 

Plzeň hl.n. – Strakonice 

 1 1 0 0 0 0 

 

3. INTEGROVANÁ DOPRAVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 
 

Integrovaný dopravní systém veřejné osobní dopravy byl v rámci Plzeňského kraje byl odstartován 

již v roce 2002. V té době ale systém zahrnoval pouze oblast v okruhu 15 km od středu města Plzeň. 

V roce 2012 došlo ke zvětšení oblasti na okruh zhruba 35 km od středu Plzně. Po roce 2018 byl 

IDPK rozšířen na území celého Plzeňského kraje. Od roku 2010 je činnost organizátora vykonávaná 

společností POVED s.r.o., neboli Plzeňský organizátor veřejné dopravy.  Do celého systému IDPK 

jsou zahrnuty regionální autobusové linky, úseky železničních tratí a spoje městské hromadné 
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dopravy v Plzni, Domažlicích, Rokycanech, Starém Plzenci, Sušici, Stříbře a Klatovech. Městská 

hromadná doprava je provozována i v Tachově, který ale není integrován. Od července roku 2020 

je možné zakoupit jednotnou jízdenku, která platí ve všech výše zmíněných druhů dopravy v rámci 

Plzeňského kraje. Jednotnou jízdenku lze zakoupit v papírové podobě, v mobilní aplikaci či na 

Plzeňskou kartu.  

Obrázek 15: Integrovaná doprava Plzeňského kraje [online]. [cit. 2022-03-03]. Dostupné z: https://www.idpk.cz/cz/planky-a-
schemata-ks/ 
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Území Plzeňského kraje je rozděleno dohromady na více než 70 tarifních zón. Časové předplatné 

jízdné IDPK lze jako jízdní doklad aktivovat na Plzeňské kartě. Předplatné jízdné má stanovenou 

časovou platnost (počet dní) a územní platnost (zóny). V rámci tarifu jsou zavedeny dvě základní 

typy zón: 001 Plzeň a vnější zóna. Pro předplatné platí, že je přestupné mezi všemi zapojenými 

dopravci do IDPK.  

Jednotlivé integrované jízdné je rozděleno a na přestupnou a nepřestupnou jízdenku a jednotlivé 

jízdné. Přestupná jízdenka je platná pro přepravu všemi vlakovými spoji provozovaných 

společnostmi České dráhy a GW Train Regio, autobusy dopravců ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, 

LEXTRANS BUS s.r.o., Transdev Střední Čechy s.r.o, vozidly dopravců Plzeňské městské dopravní 

podniky a Klatovské dopravní společnosti (vlaky, autobusy a MHD v Plzni, Domažlicích, 

Rokycanech, Starém Plzenci, Sušici a Klatovech). Jednotlivé zastávky jsou zařazeny do tarifních zón 

a podle umístění nástupní a výstupní zastávky se odvíjí cena jízdného. Nepřestupná jízdenka je 

platná pro přepravu pouze jedním spojem veřejné dopravy (vlaky dopravců České dráhy a GW 

Train Regio, v autobusech ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a dopravních prostředcích Klatovské dopravní 

společnosti) mezi zastávkami na trase spoje, které se nachází na vzdálenost maximálně 10 km. [14] 

4. ANALÝZA DOJÍŽĎKY A VYJÍŽĎKY 
 

Analýza dojížďky a vyjížďky byla zpracována na základě dat Českého statistické úřadu obsažené 

v dokumentu „Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů – Plzeňský kraj – 

2011“. Zpracování je nachází v Příloze č. 1. Zpracování obsahuje všechny obce v Plzeňském kraji, 

kterými prochází železniční trať. V tabulce jsou uvedeny pouze obce, nikoliv části obcí. Data o 

obyvatelích jednotlivých částí obcí jsou zahrnuty do výsledku sčítání dané obce. Je také nutné 

uvážit fakt, že ve výchozím dokumentu Českého statického úřadu nejsou uváděny počty 

dojíždějících/vyjíždějících v případě, že cesty do/z daných sídel uskutečňuje méně než 10 obyvatel. 

[15] 

Tabulka v Příloze č. 1 obsahuje počty vyjíždějících osob do škol a zaměstnání. Obce jsou v tabulce 

barevně rozděleny. Barvy přísluší jednotlivým železničním tratím, které obcemi prochází 

(viz Legenda). Z analýzy plyne, že do Plzně denně dojíždí z obcí v Plzeňském kraji, kterými prochází 

železniční trať, celkem 18 866 osob.  

Další významné obce dojížďky v rámci Plzeňského kraje jsou: 

• Klatovy (2 463 osob), 

• Praha (4 496 osob), 

• Rokycany (1 498 osob), 
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• Domažlice (1980 osob). 

Naopak nejvíce osob do škol a zaměstnání vyjíždí z obcí:  

• Plzeň (4 641 osob), 

• Klatovy (1415 osob), 

• Dobřany (1135 osob), 

• Přeštice (1128 osob), 

• Rokycany (1666 osob), 

• Domažlice (1055 osob), 

• Nýřany (1058 osob), 

• Vejprnice (1120 osob), 

• Starý Plzenec (1369 osob). 

Tyto objemy cestujících tvoří potenciál pro rozvoj železniční dopravy. 

5. ZÁVĚR 
 

V rámci semestrální práce byla popsána poloha železničního uzlu Plzeň, který je součástí 

III. tranzitního železničního koridoru. Historie železniční stanice Plzeň hl. n. sahá do roku 1862, kdy 

došlo ke zprovoznění železniční stanice. V současnosti prochází samotná historická budova 

rekonstrukcí. Rekonstrukce je součástí rozsáhlé modernizace železničního uzlu, která započala již 

v roce 2014. Modernizace je rozdělena do pěti samostatných staveb s celkovým rozpočtem 

7,5 mld. Kč. Hlavním cílem projektu je splnit požadavky interoperability pro evropské železniční 

sítě. Co se týče provozované železniční dopravy byl v práci popsán rozsah osobní železniční dopravy 

na tratí, které prochází městem Plzeň (celkem 7 železničních tratí). V současnosti je součástí 

integrovaného systému dopravy Plzeňského kraje celé území kraje a od roku 2020 si mohou 

cestující zakoupit jednotnou jízdenku. V rámci analýzy dojížďky a vyjížďky byly zjištěny počty denně 

vyjíždějících a dojíždějících osob do škol a zaměstnání v rámci Plzeňského kraje. Do analýzy byly 

zahrnuty pouze obce, které jsou umístěny v blízkosti železniční tratě. Z dat bylo zjištěno, že denně 

do Plzně dojíždí skoro 19 000 lidí. Kromě Plzně jsou pak významnými místy vyjížďky a dojížďky obce 

Klatovy, Rokycany a Domažlice.  
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7. SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č.1: Analýza dojížďky a vyjížďky v Plzeňském kraji 

 


