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Úvod
V naší práci se zabýváme základní analýzou tratě 176 Chrást u Plzně – Radnice a jejího okolí
za účelem přípravy podkladů ke zpracování bakalářské práce. Trať č. 176 Chrást u Plzně ‐
Radnice začíná za výhybkou č. 30 v žst. Chrást u Plzně v km 98,485 (hlavní trať) = km 9, 826.
Celková délka trati je 16,935 km. Trať prochází územím celkem 7 obcí a na své trase má 8
zastávek a 3 železniční stanice (včetně žst. Chrást), žst. Stupno je stanice úvraťová.
Maximální rychlost na trati je 60 km/h. Dovolená traťová třída zatížení odpovídá hodnotě A1,
tedy hmotnost 16 t na nápravu a 5 t na 1 metr délky vozidla. Provoz na trati je řízen podle
předpisu D3.

Základní mapové zobrazení okolí

(zdroj: www.mapy.cz)
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Krátká historie oblasti a železniční trati
Trať Chrást u Plzně – Radnice odbočuje z trati Praha – Plzeň – Domažlice – Furth im Wald.
Byla postavena jako uhelná dráha, a to ve dvou etapách. Radnická kamenouhelná pánev se
rozkládá od Stupna, Vranovic, Újezda a Němčovic, táhne se přes Radnice, Skomelno a Chomli
dále na sever až k obci Sebečice. Těžba uhlí z této pánve měla jednu značnou výhodu,
například oproti uhlí z kladenské pánve – uhlí z oblasti Radnicka se nacházelo poměrně
mělko pod povrchem. Cena radnického uhlí tedy byla asi o třetinu nižší než uhlí z Kladna. To
bylo impulsem ke stavbě odbočky z hlavní trati Praha – Plzeň – Furth im Wald, aby bylo
možné pohodlněji dosáhnout ložisek v radnické pánvi. Jihozápadní cíp této pánve, který se
nachází na území současné trati 176 Chrást u Plzně – Radnice, můžeme nazývat jako Břaskou
pánev (též pojmenování po obci nacházející se v oblasti). Zdejší černouhelná sloj byla
hluboká asi 70 m, ale mocnost nadloží bylo na některých místech nižší. S nadsázkou tedy
můžeme konstatovat, že místy se o uhlí „zakopávalo“. Zpočátku se proto těžilo povrchově –
stačilo odklidit ornici a dolování mohlo začít. Až po vytěžení těchto ložisek se v oblasti Břaska
objevily první těžební věže. A právě dostatek uhlí byl též impulsem k rozvoji průmyslu v této
oblasti. V kraji již v 18. století nebyla nouze o železo či kamenec (z něj se vyrábělo oleum –
česká kyselina sírová), od 50. let 19. století byl též budován sklářský průmysl.
Železniční trať se začala stavět až v červnu roku 1862. Spodní i vrchní stavba byly hotovy
ještě téhož roku. Kvůli uspíšení použitelnosti trati bylo nad říčkou Klabavou postaveno 38 m
vysoké a 190 m dlouhé mostové provizorium, které zároveň sloužilo jako lešení pro výstavbu
definitivního Schifkornova železničního mostu. První vlak vyjel na trať (tehdy pouze se dvěma
zastávkami Chrást a Stupno, t. č. zvané Radnice) 1. dubna 1863. Na 9,7 km dlouhé trati
jezdily dva páry smíšených vlaků, ve kterých nechyběl ani vůz 1. třídy. Zpočátku se vozilo pět
vagonů uhlí denně.
Roku 1871 je vybudována v Břasích úzkokolejná koňská dráha jako spojka nádraží a
průmyslových závodů. Roku 1892 ve večerních hodinách pak dochází k tragické nehodě při
výměně mostní konstrukce přes říčku Klabavu.
Až roku 1893 byla společnost BWB (Česká západní dráha) donucena prodloužit stávající trať
asi o 6 km k Radnicím. Na této větvi byl zahájen provoz 1. prosince 1893. Rok nato bylo pak
dosaženo vrcholu v tržbách (19 316 zl./km). Na přelomu 19. a 20. století byla vedena jednání
o prodloužení dráhy směrem na Rakovník, s odbočkou na Křivoklát. Tato trať však nikdy
postavena nebyla.
Na počátku 20. století sice končí výroba olea a později výroba barviv v oblasti, ale i přesto se
průmysl (především ten úzce spjatý s těžbou uhlí) dál rozvíjí. Roku 1908 vyjely na průmyslové
drážce v Břasích dokonce elektrické lokomotivy a roku 1914 byla postavena z dolových polí u
Vejvanova nákladní lanovka až k radnickému nádraží.
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Ve dvacátých letech 20. století však začíná průmysl skomírat. Po celém Radnicku se uzavírají
sklárny. O práci přichází více než tisíc dělníků. Vzhledem ke změně pohledu k těžbě též končí
provoz nákladní lanovky na radnické nádraží. Ve 30. letech klesá nakládka ve stanici Radnice
a navíc jsou do oblasti zavedeny autobusové linky (Plzeň – Chrást, Plzeň – Dolany).
Z úsporných důvodů též dochází ke snižování počtu pracovníků ve stanici Radnice. Roku 1936
se dokonce po místní dráze začíná dovážet levné uhlí z Podkrkonoší, přičemž poměr
vytěženého k dovezenému uhlí činí asi 5:4.
V roce 1938 pak začínají smutné dějiny spjaté s druhou světovou válkou. Na podzim
narukovalo na frontu 210 mužů z Radnicka. Když Německo obsadilo české pohraniční, došlo
logicky ke zmenšení zásob uhlí. Stát proto podpořil skomírající těžbu kolem Radnic a oblast
tak zažívá renesanci těžebního průmyslu. Již v roce 1939 stoupl vývoz uhlí oproti předešlému
roku o 100 %. Roku 1944 byla zřízena zastávka Všenice. V roce 1945 pak končí druhá světová
válka, přičemž Radnicko protíná demarkační linie.
Roku 1946 přibývá zastávka v Bezděkově. O sedm let později je úzkokolejná drážka v Břasích
nahrazena normálněrozchodnou tratí a roku 1955 je do užívání předána zastávka „Chrást –
zastávka“ Ještě před začátkem šedesátých let je vybudována v Chrástu druhá zastávka, a to
„Chrást – obec“. 2. listopadu 1964 se pak definitivně uzavírá kapitola parního provozu na
této trati (poslední parní lokomotivou byla lokomotiva 354.7141, tu nahrazuje plzeňský
„hektor“ T 435.0123).
Roku 1982 je uzavřen poslední hlubinný důl na Radnicku, a to ve Vejvanově, dochází tedy
k poklesu nakládky. Proto je na úseku Stupno – Radnice zavedeno provozování dopravy dle
předpisu D3. Dopravu mezi Stupnem a Radnicemi diriguje výpravčí ve Stupně, z Radnic
zaměstnanci odcházejí. První polovina a přelom 80. let 20. století jsou též mezníkem pro
provoz na hlavní trati Praha – Plzeň, která je tou dobou elektrifikována. V roce 1987 je pak
zavedena platnost předpisu D3 v celé délce trati. Téhož roku je uzavřen poslední
černouhelný lom v radnické pánvi a tím definitivně končí těžba a dolování černého uhlí na
Radnicku.
Roku 1991 jsou na trati z Chrástu u Plzně do Radnic po dlouhé době zavedeny zastávky na
znamení, o dva roky později je pak díky mimořádnému úsilí občanů Stupna vybudována
zastávka Dolní Stupno. Rok nato je též vybudována zastávka Břasy. Se změnou jízdního řádu
od 29. května 1994 dostaly Radnice přímé spojení s Mirošovem (dnes na trati 175 Rokycany
– Nezvěstice), a to z důvodu zrušení čerpací stanice v Chrástu. Toto spojení s tratí 175
existuje dodnes, byť došlo částečně ke změně časových poloh vlaků (jak z důvodu změny
struktury poptávky, tak v posledních letech se zavedením nového konceptu na trati 175 a
rekonstrukcí III. tranzitního železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní).
Od začátku platnosti GVD 2012/2013 zajišťuje provoz na většině spojů jednotka Regionova (8
párů spojů denně, ve dnech vánočních svátků počet klesá) v režimu specifického způsobu
odbavování cestujících, pouze jeden pár vlaků v pracovní dny je veden motorovým vozem
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řady 810 (ten zajišťuje právě posilové vlaky na tratích 175 a 176). Nízkopodlažnost však není
v jízdním řádu garantována, a to z důvodu nižšího počtu vozidel Regionova s prodejními
automaty a označovači jízdenek v DKV Plzeň, PJ Plzeň – celkem čtyři vozidla (814+914 301 až
304), přičemž nízkopodlažnost je garantována prvotně na spojích PL Blovice – Kozolupy a
zpět a na trati 181 Nýřany – Heřmanova Huť, a to především z důvodu vyššího využití těchto
linek cestujícími. Před začátkem platnosti GVD 2012/2013 byl provoz plně v režii motorových
vozů řady 810, přičemž špičkové vlaky byly posilovány o přívěsný vůz (od začátku platnosti
GVD 2012/13 není přívěsný vůz na trati 176 turnusově nasazen, necelý měsíc poté přestává
být turnusově nasazován též na trati 175 z důvodu snížení počtu cestujících na posilovém
spoji Os 27815 – úbytek způsoben rozvázáním přípoje směr Plzeň z důvodu stavebních prací
na III. TŽK).
Nákladní provoz zajišťuje výhradně lokomotiva řady 742, avšak oproti historii je nákladní
provoz slabý a patrně dochází pouze k nakládce dřeva ve Stupně (jediný pár pravidelných Mn
vlaků je dle NJŘ veden v nočních hodinách) a jak do Radnic, tak na vlečku do Břas, se
nezajíždí vůbec. Přitom ještě v 90. letech minulého století nakládalo na trati mnoho firem
v oblasti (ZKZ Břasy, Lesospol Zbiroh, Armaturka Břasy, Paliva Jaroš, Stavebniny Hrabák a
LIKO).

6

Schéma tratě č. 176
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Základní technické údaje tratě 176
Sklonové poměry
Těsně za žst. Chrást u Plzně trať 176 krátce stoupá. Ještě před zastávkou Chrást obec ale
začne klesat a klesá asi 2 km až k Eiffelovu mostu přes řeku Klabavu. Za mostem začíná trať
opět stoupat a stoupá více než 7 km až do stanice Stupno. Za úvratí trať stoupá i nadále a to
až do zastávky Bezděkov, kde se nachází vrchol trati v nadmořské výšce 465 m. Od
Bezděkova trať klesá až do Radnic. Maximální sklon na trati o hodnotě 22 promile se nachází
těsně za stanicí Stupno. Souhrnná délka úseků se sklonem přesahujícím 20 promile měří
přibližně 850 m a nachází se jen v druhé části trati za úvratí ve Stupně. V první části tratě je
maximální sklon 18,5 promile mezi zastávkou Dolní Stupno a žst. Stupno. Stoupání větší než
15 promile je na více než 60 % tratě, tedy na asi 10 km.

Směrové poměry
Trať 176 je relativně obloukovitá, poměr délky trasy v oblouku nebo přechodnici vůči celkové
délce trati je 0,65, v úseku Chrást – Stupno 0,59, v úseku Stupno – Radnice dokonce 0,74.
Minimální poloměr oblouku na trati je 220 m, maximální pak až 1400 m. V úseku Chrást –
Stupno je několik směrových oblouků složeno z více oblouků o různých poloměrech. Všechny
směrové oblouky, kromě těch v žst. Radnice, mají přechodnice. Mnoho oblouků na trati je
ale bez převýšení. Nejmenší poloměr oblouku bez převýšení je až 384 m.

Rychlostní poměry
Maximální rychlosti, tedy 60 km/h, je možné dosáhnout ve směru staničení na celkem 8
úsecích o celkové délce 12,909 km, tedy 76,2 % délky tratě (nejkratší úsek měří 404 m,
nejdelší 3,367 km), proti směru staničení na celkem 7 úsecích o celkové délce 13,367 km,
tedy 73 % délky tratě (nejkratší úsek měří 830 m, nejdelší 4,024 km). Lokální omezení jsou ve
většině případů způsobena železničními přejezdy se špatnými rozhledovými podmínkami a
zabezpečenými jen výstražným křížem. Rychlost přes přejezdy je omezena až na 15 km/h.

Objekty
Největším objektem na trati je bezesporu tzv. Eiffelův most přes údolí řeky Klabavy mezi
zastávkami Chrást u Plzně zastávka a Sedlecko přibližně v km 12. Most je dlouhý asi 115 m
vysoký 38 m a tvoří ho ocelová trámová příhradová nýtovaná nosná konstrukce vyrobená
roku 1892 podepřená dvěma pilíři z kamenných kvádrů. Rozpětí hlavních nosníků je 37
metrů. Most prošel v letech 2002 – 2003 celkovou opravou, která zahrnovala opravu
železničního svršku včetně výměny kolejnic, opravu konstrukce včetně zesílení a provedení
protikorozní ochrany a opravu vodorovných ploch úložných prahů spodní stavby.
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„Eiffelův most“ přes řeku Klabavu

(zdroj: www.libri.cz)

Na trati se kromě Eiffelova mostu nachází 5 menších mostních staveb a celkem 30
propustků.
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Směrové a výškové poměry a rychlostní profil  výkresy
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Technický stav
Technický stav trati můžeme posuzovat jen na základě návštěvy. Lze ho kvalifikovat jako
uspokojivý, na trati není žádné rychlostní nebo jiné omezení z důvodu špatného technického
stavu, těleso trati je prořezáno a pročištěno od nálezových dřevin. V době naší návštěvy,
tedy na konci března 2013, byla zavedena pomalá jízdy v délce cca 30 m z důvodu
nevyhovujícího stavu silničního mostu přes trať přibližně v kilometru 1,8. Na základě krátké
pochůzky lze konstatovat potřebu výměny některých uhnilých pražců.

Železniční stanice
Na trati leží včetně výchozí celkem 3 železniční stanice – Chrást u Plzně, Stupno, Radnice.
Odbočná železniční stanice Chrást nabízí cestujícím vnitrostátní pokladnu a vytápěnou
čekárnu. Jinak je ale výpravní budova v žalostném stavu a od cestování vlakem spíše
odrazuje. Železniční stanice Stupno a Radnice mají zrekonstruované výpravní budovy a
upravené okolí, pro cestující jsou ale bohužel uzavřeny a nejsou v nich poskytovány žádné
služby kromě ochrany před deštěm na staničním peróně.
Stanice

Staničení

Chrást u Plzně

97,394 – 98,485

Stupno
Radnice

19,376 – 19,952
6,362 – 6,809

Počet Nástupiště Nástupiště druh
kolejí
‐ počet
9
5
úrovňové Ticher ‐
vysypané
4
2
úrovňové sypané
3
1
úrovňové Ticher ‐
vysypané

Služby pro cestující
vnitrostátní
pokladna, čekárna
‐
‐

Všechny zastávky na trati jsou na znamení. Většina je vybavena přístřeškem pro cestující a
odpadkovým košem a působí vesměs uživatelsky přijatelným dojmem.
Zastávka
Chrást u Plzně obec
Chrást u Plzně zast.
Sedlecko
Střapole
Všenice
Dolní Stupno
Bezděkov
Břasy

Staničení
10,146 – 10,197
11,274 – 11,334
13,799 – 13,829
15,063 – 15,122
17,042 – 17,090
17,852 – 17,890
2,020 – 2,058
3,920 – 3,963

Nástupiště ‐ druh
Ticher dosypané
Ticher dosypané
Sudop dosypané
Sudop dobetonované
Ticher dobetonované
Ticher dosypané
Ticher dodlážděné
Sudop dodlážděné

Přístřešek
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano

Poloha stanic a zastávek je při současném trasování trati řešena téměř ideálně. Izochrony
pěší dostupnosti o hodnotě 1 km velmi dobře pokrývají rozmístění osídlení. Zlepšit by se
mohla obsluha obce Smědčice, kde se v současné době zastávka nachází pouze v části
Sedlecko. Železniční trať přitom vede pouze přibližně 150 metrů od okraje samotné obce,
kde by cca v km 12,6 mohla vzniknout nová zastávka. Příhodné by také bylo zlepšit obsluhu
obce Břasy, což by se ovšem dalo zajistit pouze přeložkou trati, ideálně spojenou
s odstraněním úvrati ve Stupně.
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Chrást u Plzně
Železniční stanice na trati 170 mezi Plzní a Rokycany. Ještě zde slouží výpravčí a v provozu je i
pokladna s čekárnou (v provozu po‐pá: 04:20‐13:30,17:00‐23:05, so‐ne: 05:15‐23:05). Jsou
zde 4 koleje se zpevněnými nástupními hranami. Do vlaků do Radnic, které odjíždějí z 5.
koleje (1. od staniční budovy), se nastupuje z obou stran pro urychlení přestupu z osobních
vlaků od Plzně (nástupní hrany jsou upraveny oboustranně). Ještě zde je nástupiště u 10.
koleje na opačné straně stanice, zřejmě v minulosti určené pro trať do Radnic, které se
nevyužívá. Stanice se nachází v málo zastavěné oblasti mezi obcemi Chrást a Dýšina a je
využívána především pro přestup. S Chrástem je spojena místní komunikací a s Dýšinou
chodníkem. Autobusová zastávka se v blízkosti stanice nenachází.
Chrást u Plzně obec
Zastávka se nachází hned za výjezdem ze železniční stanice, přístup je po chodníku z obou
stran zastávky. V postranní ulici se nachází i zděný přístřešek.
Chrást u Plzně zastávka
Zastávka v centru obytné zóny. Je zde nové nástupištěm s bezbariérovým přístupem a zděný
přístřešek. Trať se zde nachází v zářezu a obě části obce spojuje nově rekonstruovaná lávka
kousek od zastávky.
Sedlecko
Přístřešek společný s autobusovou zastávkou na sousední silnici (linky 470 210, 470 240 a
470 290).
Střapole
Přístup po úzké asfaltové komunikaci.
Všenice
Plechová bouda s malým přesahem střechy, přístup po vyšlapané pěšině.
Dolní Stupno
Plechový přístřešek, přístup po úzké asfaltové komunikaci.
Stupno
Úvraťová železniční stanice s dvěma dopravními kolejemi se „sypaným“ nástupištěm v úrovni
kolejnic. Vlaky od Chrástu přijíždí na 1. kolej a přes samovratnou výhybku na zhlaví s vlečkou
přejíždí na 2. kolej, odkud odjíždí do Radnic. V opačném směru přijíždí rovnou na 1. kolej.
Staniční budova je opravená a pronajímána soukromníkům (byt a malý obchod). Volně
přístupný je prázdný zastřešený prostor rozdělující dvě části budovy. Před staniční budovou
je místní komunikace a parkoviště k jedné z poboček firmy Borgers CS, která zde vyrábí
záclony do nákladních automobilů, a zdravotnímu středisku. Autobusová zastávka se nachází
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asi 150 metrů od budovy na hlavní silnici, některé autobusy, které do Stupna jen zajíždějí, se
otáčí na místní komunikaci k nádraží a v prostoru nákladiště. Pro nákladní dopravu je ve
stanici volná skládka, kde probíhá nakládka dřeva, a vysoká nepoužívaná rampa. Z 1. koleje
vychází nepoužívaná vlečka ‚Uhelných skladů‘. Dále se zde nachází jednokolejná výtopna.
Bezděkov u Radnic
Nový zděný přístřešek a nově vydlážděné nástupiště, přístup pouze vyšlapanou pěšinou.
Břasy
Nový plechový přístřešek. Nástupiště navazuje na nový chodník v ulici, asi 150 m odtud je
nově rekonstruovaná autobusová zastávka Břasy,,u statku, kterou však obsluhuje pouze 5
spojů linky 470 020 (v druhém směru 3).
Radnice
Staniční budova v Radnicích je nově opravená. V přízemí se nachází dopravní kancelář a WC,
vše zřejmě uzavřené. V patrech jsou asi byty. Přímo před budovou je autobusová zastávka
Radnice,,žel.st. pro linku 470 020 (asi 7 párů spojů za den) a 470 240 (asi 5 párů spojů).
Autobusy ale až na výjimky vůbec nenavazují na vlaky, i když by počtem spojů mohly plnit
funkci relativně kvalitní MHD. Do centra města na náměstí, kde je i centrální autobusová
zastávka pro ostatní linky je to necelý kilometr a k nejvzdálenějším domům v Radnicích
v Puchmajerově ulici asi 2 km. Nachází se zde zarostlá nakládací rampa, dvě volné skládky,
vlečka do sila a na zhlaví (možná) vlečka do dalšího zemědělského objektu, vše nevyužívané.
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Zabezpečovací zařízení a přejezdy
V současné době je provoz na trati 176 Chrást u Plzně – Radnice řízen podle předpisu D3 se
sídlem dirigujícího dispečera v žst. Chrást u Plzně. Železniční stanice Stupno a Radnice nejsou
obsazeny (a to ani pracovníky vykonávají komerční činnosti). V obou stanicích platí dle
nákresného jízdního řádu u většiny vlaků ohlašovací povinnost.
Přejezdy
V celém úseku tratě se dle dostupných dat nachází v současné době 26 přejezdů (tj. více než
1,5 přejezdů na 1 km tratě, což je v rámci České republiky nadprůměrné číslo), z toho:
•
•

•

•

18 přejezdů zabezpečených pouze výstražnými kříži
2 přejezdy zabezpečené PZZ
‐ v km 10,077 na větvi Chrást u Plzně – Stupno (společný pro trať 170, tříkolejný, na
plzeňském zhlaví žst. Chrást u Plzně)
‐ v km 19,373 na větvi Chrást u Plzně – Stupno, resp. v km 0,242 na větvi Stupno –
Radnice (dvoukolejný, na zhlaví žst. Stupno, při výjezdu ze žst. Stupno ovládá sám
strojvedoucí v budově žst. Stupno)
5 přejezdů zabezpečených PZS
‐ v km 10,504 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
‐ v km 15,555 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
‐ v km 16,006 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
‐ v km 16,669 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
‐ v km 16,948 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
1 přejezd uzamčen, otvírán na požádání
‐ v km 4,454 na větvi Stupno – Radnice

V současné době je též na této trati problematika přejezdů řešena a v rámci zvýšení
bezpečnosti železničního provozu a zkrácení jízdních dob na této železniční trati bylo
vytipováno několik přejezdů za účelem zvýšení úrovně jejich zabezpečení (financování patrně
v druhé vlně OPD, do první vlny byla upřednostněna trať 175). Jedná se o tyto přejezdy:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

v km 10,179 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
v km 15,054 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
v km 17,588 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
v km 17,904 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
v km 18,397 na větvi Chrást u Plzně – Stupno
v km 1,584 na větvi Stupno – Radnice
v km 2,010 na větvi Stupno – Radnice
v km 3,975 na větvi Stupno – Radnice
v km 6,057 na větvi Stupno – Radnice
v km 6,288 na větvi Stupno – Radnice
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Na všech těchto přejezdech je především z důvodu rozhledových poměrů omezena rychlost.
Staničení

Číslo

Zabezpečení

Křížená
komunikace

km 98,742
= km 10,077
km 10,179

P 286

II/233

P 447

světelné ZZ se
závorami
výstražný kříž

km 10,504
km 10, 690
km 12,637

P 448
P 449
P 450

světelné ZZ
výstražný kříž
výstražný kříž

pěšina pro
chodce
II/180
chodník
účelová kom.

km 12,846

P 451

výstražný kříž

účelová kom.

km 13,391
km 13,852
km 15,054

P 452
P 453
P 454

výstražný kříž
výstražný kříž
výstražný kříž

obslužná kom.
II/233
obslužná,
účelová kom.

km 15,555
km 16,006
km 16,669
km 16,948
km 17,558
km 17,904

P 455
P 456
P 457
P 458
P 459
P 460

světelné ZZ
světelné ZZ
světelné ZZ
světelné ZZ
výstražný kříž
výstražný kříž

II/233
II/233
II/233
obslužná kom.
II/233
obslužná,
účelová kom.

km 18,397

P 461

výstražný kříž

účelová kom.

km 19,373
= km 0,242
km 0,532
km 1,584
km 2,010

P 463

II/233

P 464
P 465
P 466

světelné ZZ se
závorami
výstražný kříž
výstražný kříž
výstražný kříž

km 3,618

P 468

výstražný kříž

km 3,975
km 4,454

P 469
P 470

km 5,290
km 6,057
km 6,288

P 471
P 472
P 473

výstražný kříž
výstražný kříž,
uzamčen
výstražný kříž
výstražný kříž
výstražný kříž

obslužná kom.
účelová kom.
pěšina pro
chodce
účelová kom.
II/233
účelová kom.
účelová kom.
účelová kom.
účelová kom.
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Účel

pole,
nemovitost
pole, chatová
oblast
Sedlecko
Střapole,
pole, spojení
k III/2325

Všenice
Stupno, pole,
les,
nemovitost
pole, spojení
s obcí Březina

Stupno
pole

pole, spojení
k III/2329
pole
pole, sady
nemovitost
průmyslový
areál

Rychlost
přes přejezd
T/Z [km/h]
40/60

Přejezd =
příčina
omezení T/Z
ne

40/60

ne

60
60
60
60
60
50
30

ano
ano

60
60
60
60
50/30
20/40

ano
ano

15/25

ano

20

ne

25/30
60/30
40/50

částečně/ano
ne/ano
ano

60
20
60
60
20/40
30/40

ano

ano/ne
částečně/ne

Vývoj objednávky osobní železniční dopravy na trati 176 od 90. let 20. stol. do
současnosti
V současné době jsou veškeré pravidelné osobní vlaky uvedené v knižním jízdním řádu provozovány
v závazku veřejné služby na základě objednávky Plzeňského kraje. Již od devadesátých let dochází
v jízdním řádu pouze k drobným změnám objemu dopravy (mírná snížení rozsahu výkonu střídají
mírná navýšení) a roční výkon se tak pohybuje stabilně kolem 100 tis. vlkm ročně. Současný jízdní řád
je prakticky na maximální výši výkonů, která byla v daném období dosahována. Toto platí pro období
cca mezi lety od roku 1992 do roku 1997, poté dochází k mírnému snížení výkonů. Od GVD
2002/2003 je výkon opět dorovnán na maximální hranici, následující jízdní řád opět mírně snížen
(první ranní pár vlaků nejede v neděli), ovšem od následujícího GVD opět vrácen na maximální hranici
za dané období, kde se drží dodnes. Od GVD 2013/14 opět dojde po deseti letech k mírnému snížení
výkonů na základě omezených finančních možností Plzeňského kraje (posilový pár osobních vlaků
namísto pracovních dnů pojede pouze ve dnech školního vyučování). Roční výkon pro rok 2014 na
trati se předpokládá ve výši 105 740 vlkm, což je snížení o necelá 2 %.
Současný jízdní řád (GVD 12/13) má následující podobu:

Při zanedbání vánočních omezení je tedy na trati denně provozováno 8 párů vlaků a jeden posilový
pár vlaků v pracovní dny (tento motorový vůz zajišťuje též výkony na trati 175).
Osm párů spojů je zajištěno motorovou jednotkou Regionova 814+914 z DKV Plzeň, PJ Plzeň. Tato
jednotka je vybavena prodejním automatem na jízdenky a označovači jízdenek z důvodu specifického
způsobu odbavování cestujících. Touto výbavou disponují jednotky s čísly 814+914 301 až 304. Jedna
z těchto jednotek zajišťuje provoz na spojích PL (Plzeňské linka) Kozolupy – Blovice, druhá na
regionální trati 181 Nýřany – Heřmanova Huť, třetí na námi zkoumané regionální železniční trati 176
Chrást u Plzně – Radnice a čtvrtá je jako záložní. Nízkopodlažnost z důvodu počtu jednotek a
případných poruch jednotek je garantována přednostně na prvních dvou zmíněných relacích, na trati
176 garantována není, přesto je provoz jednotek Regionova relativně spolehlivý a k náhradě
motorovým vozem řady 810 dochází výjimečně. Na provozní ošetření a zbrojení zajíždí v dopoledních
hodinách z trati 176 jednotka Regionova do DKV Plzeň (Sv 7890 a Sv 7891). Nocování probíhá v žst.
Radnice. Od neděle dopoledne do soboty dopoledne je zajištěn provoz jednotkou z TS 807 (pouze
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trať 176), od soboty dopoledne (od Sv 7891) do neděle dopoledne (do Sv 7891) je zajištěn jednotkou
z TS 806 (primárně PL, o víkendu částečně trať 176). Díky tomuto kroku může dojít k možnosti
zevrubnější údržby jednotky z TS 807, jinak by ji nebylo možné dosáhnout a muselo by dojít ke
střídání s jednotkou záložní. Oběhy TS 807 a TS 806 na trati 176 lze shrnout zjednodušeně do
následující tabulky:
vlak
17803
17805
17800
17807
17802
17809
Sv 7890
Sv 7891
7843
17808
17811
17810
17813
17812
17815
17814
7870
17817
17816
17819
17820

trasa
Radnice (4:40) ‐ Chrást u Plzně (5:13)
Radnice (5:06) ‐ Chrást u Plzně (5:39)
Chrást u Plzně (5:47) ‐ Radnice (6:20)
Radnice (6:40) ‐ Chrást u Plzně (7:13)
Chrást u Plzně (7:47) ‐ Radnice (8:20)
Radnice (8:40) ‐ Chrást u Plzně (9:13)
Chrást u Plzně (9:20) ‐ Plzeň hl. n. (9:31)
Plzeň hl. n. (11:20) ‐ Chrást u Plzně (11:31)
Plzeň hl. n. (11:32) ‐ Chrást u Plzně (11:43)
Chrást u Plzně (11:47) ‐ Radnice (12:20)
Radnice (12:40) ‐ Chrást u Plzně (13:13)
Chrást u Plzně (13:47) ‐ Radnice (14:20)
Radnice (14:40) ‐ Chrást u Plzně (15:13)
Chrást u Plzně (15:47) ‐ Radnice (16:20)
Radnice (16:40) ‐ Chrást u Plzně (17:13)
Chrást u Plzně (17:19) ‐ Radnice (17:52)
Chrást u Plzně (17:47) ‐ Radnice (18:20)
Radnice (18:40) ‐ Chrást u Plzně (19:13)
Chrást u Plzně (19:47) ‐ Radnice (20:20)
Radnice (20:40) ‐ Chrást u Plzně (21:13)
Chrást u Plzně (23:07) ‐ Radnice (23:40)

neg.

cca ,
cca

Podobu oběhu motorového vozu 810, též vybaveného označovači jízdenek a prodejním automatem
jízdenek, používaného pro vozbu posilových osobních vlaků, lze shrnout do následující tabulky (pouze
dny pevně svázané s provozem na trati 176):
vlak
7855
17820
17801
27814
27815
27818
27885
27826
27827
27828
27887
27832
27833
7870
17817
Sv 7894

trasa
Plzeň hl. n. (22:03) ‐ Chrást u Plzně (22:14)
Chrást u Plzně (23:07) ‐ Radnice (23:40)
Radnice (4:10) ‐ Rokycany (5:00)
Rokycany (5:51) ‐ Příkosice (6:23)
Příkosice (6:35) ‐ Rokycany (7:07)
Rokycany (7:31) ‐ Mirošov (7:48)
Mirošov (10:11) ‐ Rokycany (10:27)
Rokycany (13:31) ‐ Příkosice (13:58)
Příkosice (14:01) ‐ Rokycany (14:27)
Rokycany (14:31) ‐ Nová Huť (14:40)
Nová Huť (14:47) ‐ Rokycany (14:56)
Rokycany (15:51) ‐ Příkosice (16:23)
Příkosice (16:35) ‐ Rokycany (17:07)
Rokycany (17:34) ‐ Radnice (18:20)
Radnice (18:40) ‐ Chrást u Plzně (19:13)
Chrást u Plzně (19:21) ‐ Plzeň hl. n. (19:33)

neg.
cca
cca

cca
cca

Motorový vůz je turnusován v TS 810 – od nedělního večera do pátku zajišťuje posilové osobní vlaky
(příp. kapacitní posílení souprav) na tratích 176 a 175, ze soboty na neděli je turnusován na rameni
Příkosice – Nezvěstice, kam se dostane jízdami Sv vlaků v úseku Plzeň – Nezvěstice a zpět. Přes
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pracovní týden se vůz do DKV Plzeň nedostane, zbrojení a případné nutné provozní ošetření probíhá
v žst. Mirošov mezi vlaky 27818 a 27885. Nocování probíhá v žst. Radnice.
Velmi složitá situace nastala pro GVD 13/14, kdy byla Plzeňským krajem avizována nutnost úspor
vzhledem k omezeným finančním prostředkům, a to i v objednávce základní dopravní obslužnosti. Ze
strany Plzeňského kraje byl stanoven finanční limit výdajů, který v prvním kroku znamenal chybějící
finanční prostředky asi ve výši 9 %. Jak organizátor veřejné dopravy, tedy společnost POVED, tak
České dráhy, dopravce na železniční trati, připravili svoje návrhy úsporných opatření. Zatímco
organizátor navrhnul ke snížení výkonů pouze dva páry spojů (jeden z jízdy denně na jízdu v pracovní
dny, jeden z jízdy v pracovní dny pouze na dny školního vyučování), dopravce navrhnul zastavení
dopravy o víkendu. Vzhledem k tomu, že při uzávěrce návrhu jízdního řádu, která byla stanovena již
na začátek dubna 2013, ještě nedošlo ke shodě úsporných opatření mezi dopravcem a objednatelem,
vyšel takový návrh, který znamenal sjednocení veškerých návrhů na úsporu, a to v této podobě:

Vzhledem k faktu, že došlo k mírné pozitivní změně finančního rámce ze strany Plzeňského kraje a
posunu jednání s Českými drahami, byl návrh vyvěšen spolu s tabulkou „Projednávané spoje“, která
avizovala u každé trati navrácení spojů a projednávání jejich vedení s dopravcem. Část tabulky pro
trať 176 měla následující podobu:
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I přesto, že tabulka avizovala jasné navrácení chybějícího dopoledního páru spojů a zachování
víkendového provozu, zvedla se v oblasti Radnicka značná nevole vůči navrhovaným změnám a ve
srovnání s celým krajem bylo doručeno k této trati nadprůměrné množství připomínek včetně petice.
Na základě konečného návrhu jízdního řádu bude pro GVD 13/14 činit snížení objemu regionální
dopravy v celém Plzeňském kraji pravděpodobně 6 % oproti současnému stavu, přičemž na trati 176
by se mělo týkat pouze posilového páru spojů (místo v pracovní dny bude provozován pouze ve
dnech školního vyučování), což činí necelá 2 % všech výkonů vlaků v závazku veřejné služby na trati
176. Na základě připomínek cestujících bude Os 17808 (číslo dle obrázku níže) přiblížen přípoji ze
směru Plzeň, oproti konečnému návrhu dojde ještě vzhledem k nutným úpravám na trati 170
k minutovým změnám časových poloh Os 17806, 17815 a Os 17808 (čísla dle obrázku níže) – pojedou
o několik minut dříve. Zároveň ve směru Radnice je zvýšen pobyt vlaků v žst. Stupno ze 4 minut na 6
minut z důvodu velmi krátké délky současného intervalu pro vykonání všech činností strojvedoucím.

Pro objednávku vlaku regionální železniční dopravy v závazku veřejné služby se používá zvláštní
kilometráž, a to tato:
Chrást u Plzně
Chrást u Plzně obec
Chrást u Plzně zastávka
Sedlecko
Střapole
Všenice
Dolní Stupno
Stupno
Bezděkov u Radnic
Břasy
Radnice

km 0,0
km 1,0
km 2,1
km 4,6
km 5,9
km 8,0
km 8,7
km 10,4
km 12,5
km 14,4
km 17,0
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Autobusové linky procházející oblastí tratě 176
(stav k dubnu 2013)
• výhradně dopravce ČSAD autobusy Plzeň v závazku veřejné služby (zeleně)
• pouze jedna linka dálková (červeně) – dopravce Autobusová doprava Miroslav
Hrouda
• do oblasti Chrástu a Bušovic zajíždění linky MHD Plzeň (modře) v režii Plzeňských
městských (PMDP) dopravních podniků, a to zejména linka 52, částečně linka 54 a
velmi okrajově projíždí přes území Chrástu linka 53.
•

Jednotlivé linky veřejné autobusové linkové dopravy
445 052 Plzeň,,Doubravka Zábělská – Chrást – Bušovice,,konečná
dopravce: PMDP
Linka zajišťuje spojení Plzně a Chrástu, a to poměrně značným počtem spojů, pro jízdu
do centra Plzně je však nutné přestoupit na trolejbus. Do centrální části Chrástu zajíždí
15 párů spojů v pracovní dny a 8 párů spojů o víkendu. Do oblasti Bušovic pak zajíždí 8
párů spojů v pracovní dny. Vzhledem k odlehlosti chrásteckého nádraží od centra obce a
počtu párů vlaků na trati 176, které jezdí přímo přes centrum Chrástu, může tato linka
ubírat cestující železničnímu spojení – docházkové vzdálenosti a frekvence spojení jsou
pro cestující přijatelnější. I přes nutný přestup v Plzni‐Doubravce nebude patrně jízda do
centra Plzně výrazně pomalejší.

•

445 053 Plzeň,,Habrmannovo nám. – Dýšina,Nová Huť
dopravce: PMDP
Linka se velmi malým objemem spojů (jeden spoj, který je fakticky návozem vozidla na
linku 52) dostává na území Chrástu do zastávky Chrást,,rozvodna. Ve skutečnosti se tak
na území obsluhované trati 176 nedostává a ani vlaky z této tratě nemohou být jejím
přípojem. Pro oblast Chrástu má tedy minimální význam.

•

445 054 Plzeň,,Doubravka Zábělská – Dýšina – Chrást,,konečná
dopravce: PMDP
Čtyři páry spojů této linky v pracovní dny zajíždějí z Plzně do Chrástu a zpět, ale zároveň
obslouží přilehlou obec Dýšina. Zbylé spoje končí svoji jízdu v obci Dýšina. Na lince jsou
též tři páry víkendových spojů, které však na území Chrástu nezajíždí.

•

470 020 Rokycany – Radnice – Zvíkovec
dopravce: ČSAD autobusy Plzeň
Linka zajišťuje především spojení Radnic a Rokycan, kterému železnice nemůže jízdní
dobou a jízdou oklikou přes Chrást konkurovat, a to zejména v současné době, kdy vazby
ve/ze směru Rokycany v žst. Chrást jsou až na minimum výjimek rozvázány (kvůli
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modernizaci III. TŽK). Mezi Radnicemi a Rokycany jezdí v pracovní dny v jednom směru
10 a v druhém 11 spojů, jež jsou ještě doplněny v dílčích úsecích dalšími spoji. V úseku
Radnice – Zvíkovec pak jezdí 4 až 5 párů spojů v pracovní dny a dále jeden pár spojů
v úseku Radnice – Hlohovice,Hlohovičky. V sobotu je provoz na lince nulový, v neděli
vyjíždí jeden pár spojů v úseku Hlohovice – Rokycany.
•

470 040 Radnice – Chomle – Vejvanov – Hlohovice – Kladruby,Třímany
dopravce: ČSAD autobusy Plzeň
Linka zajišťuje spojení Radnic s malými obcemi na severu Radnicka, tj. samotnou
železniční trať 176 vůbec nekopíruje. Na linku vyjíždí cca 5 párů spojů v pracovní dny,
jejichž trasování je značně různorodé.

•

470 110 Radnice – Zbiroh ‐ Praha
dopravce: Autobusová doprava Miroslav Hrouda
V tomto případě jde o dálkovou linku, která patrně není provozována v objednávce
Plzeňského kraje. Jedná se pouze o dva nedělní spoje, a to Radnice – Praha,,Zličín a
zpáteční spoj je ukončen již ve Zbiroze (na Radnicko nezajíždí). Jelikož je linka
komerčního charakteru a není úplně nová, dá se očekávat určitý zájem cestujících o toto
spojení. Trať 176 nekopíruje.

•

470 210 Rokycany – Břasy,Stupno – Břasy,Kříše
dopravce: ČSAD autobusy Plzeň
Linka je v provozu pouze v pracovní dny a v oblasti trasování trati 176 prochází pouze
oblastí Břas, především místní částí Stupno. Ve směru z Rokycan linka obsahuje tři spoje,
přičemž jeden jede v celé trase a dva pouze po území Břas. V opačném směru pak
napočteme spojů šest (fakticky je jich však pět, poněvadž u dvou se trasa kopíruje, ale
jede vždy jen jeden). Tři spoje jsou provozovány pouze v oblasti Břas, dva spoje (ve
skutečnosti jede vždy jeden) v celé trase a jeden v trase Bušovice,Sedlecko – Rokycany.
Linka je v provozu pouze v pracovní dny.

•

470 230 Volduchy – Bušovice ‐ Plzeň
dopravce: ČSAD autobusy Plzeň
Linka zajišťuje spojení Volduch s Plzní trasou přes Bušovice a Chrást, tj. tyto spoje
víceméně v části trasy kopírují linku 52, ale jedou přímo z centra Plzně. Rozsah je však
nízký, a to tři páry spojů v pracovní dny (z nichž jeden nejezdí o letních prázdninách).
Další dva páry spojů (opět v pracovní dny mimo prázdniny) pak figurují v úseku, kde trati
176 nemohou konkurovat.

•

470 240 Liblín – Radnice – Břasy – Chrást – Plzeň
dopravce: ČSAD autobusy Plzeň
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Ač je tato linka v provozu pouze v pracovní dny, je patrně pro trať 176 největším
konkurentem, jelikož zajišťuje přímé spojení Radnic a Břas s Plzní, což železnice téměř
nenabízí. Co se týče rychlosti spojení, i přes přestup v Chrástu u Plzně na železnici, jsou
vlak i autobus na srovnatelné úrovni. Cestující si vzájemně může přebírat v celém okolí
vedoucím podél tratě, kudy tato linka vede, což má za následek ten fakt, že frekvence na
železnici mezi Stupnem a Radnicemi je prakticky srovnatelná v pracovní dny i o víkendu
(o víkendu totiž autobusová linka není v provozu). S linkou 470 020 v úseku Rokycany –
Radnice jsou prakticky frekvenčně nejsilnějšími linkami oblasti. Z Radnic ve směru Plzeň
vyjíždí pět páru spojů v pracovní dny, zpět jich z Plzně dojíždí šest. Další dva páry spojů
jsou pak provozovány pouze z oblasti Břas do Plzně a zpět. Dále linka obsahuje dílčí
spoje po území Břas. Úsek Radnice – Liblín už je pak frekvenčně mnohem slabší – provoz
je zajištěn cca 5 až 7 páry spojů dle dne a směru
•

470 280 Rokycany – Březina – Radnice ‐ Skomelno
dopravce: ČSAD autobusy Plzeň
V celém úseku Rokycany – Skomelno jede pouze jediný spoj v pracovní dny (patrně
zapadá do oběhů s linkou 470 020), jinak linka zajišťuje především obsluhu obce
Skomelno a částečně Bezděkov ve směru z Radnic (do Bezděkova též zajíždí vlaky na trati
176), a to fakticky cca 5 páry spojů v pracovní dny v různých trasách.

•

470 290 Radnice – Břasy ‐ Dýšina
dopravce: ČSAD autobusy Plzeň
Na lince nalezneme dva páry spojů jedoucí v pracovní dny. První spoj jede kolem páté
hodiny ranní ve směru Dýšina (pouze z Břas), zpáteční spoj před třetí hodinou odpolední
ve směru Radnice. Dá se předpokládat, že toto spojení využívají zaměstnanci průmyslové
oblasti v Dýšiné. Linka poměrně značně kopíruje trasu tratě 176, ale jedná se pouze o
dělnické spoje, tj. její provoz výrazně železniční trati nekonkuruje, což není ani do
budoucna záměrem.

•

470 370 Radnice – Vejvanov – Drahoňův Újezd ‐ Zbiroh
dopravce: ČSAD autobusy Plzeň
Linka spojuje Radnice a Zbiroh, což jsou dvě menší regionální centra severně a
severovýchodně od Rokycan. Mezi Radnicemi a Zbirohem jsou v provozu dva páry spojů
(fakticky pět spojů, ale tvoří dva páry), tři spoje jsou pak v provozu v úseku Radnice –
Sebečice a zpět, a to pouze ve dnech školního vyučování. Celá linka je pak v provozu
pouze v pracovní dny. Trať 176 nekopíruje.

V rámci souběhu s železniční dopravou či vyhledávání vhodných míst pro terminály bus‐vlak
lez v oblasti identifikovat následující autobusové zastávky v docházkové vzdálenosti do 5
minut včetně od tarifních bodů železniční dopravy:
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zastávka VLAK
Chrást u Plzně obec

zastávka BUS
Chrást,,u školy

docházková vzdálenost
4 minuty

Chrást u Plzně zastávka
Sedlecko
Střapole
Všenice
Dolní Stupno
Stupno
Bezděkov
Břasy
Radnice

Chrást,,konečná
Bušovice,Sedlecko
Bušovice,Střapole
Všenice
Břasy,Dolní Stupno
Břasy,Stupno,žel.st.
Bezděkov,,ves
Břasy,,u statku
Radnice,,žel.st.

3 minuty
1 minuta
4 minuty
4 minuty
2 minuty
2 minuty
4 minuty
3 minuty
1 minuta

Vedení jednotlivých linek lze pak shrnout do následujícího schématu (s poznámkou, že trasy
jednotlivých autobusových spojů jsou variantní a nemusejí projíždět celou vyznačenou trasu
linky):
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Není zahrnuta linka 53 PMDP z důvodu téměř nulového trasování spojů ve výřezu mapového podkladu. Linky 52 a 54 PMDP sloučeny.
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Nákladní doprava na trati 176 a stav vleček napojených na trať
V současnosti je veden jeden pár manipulačních vlaků z Chrástu do Stupna v nočních
hodinách v pracovní dny. Obsluhu provádí „rokycanská“ lokomotiva 742 cestou z Plzně do
Rokycan. Vozí se zřejmě jenom dřevo ze Stupna. Železniční stanice Radnice ani vlečky nejsou
v současnosti nákladními vlaky obsluhovány. Vývoj vedení pravidelných nákladních vlaků
v posledních letech je v následující tabulce. V letech 2004 – 2006 byly všechny vlaky pouze
podle potřeby.
GVD

Mn
tam

Mn
zpět

2008/2009 88060 88061

Chrást ‐ Stupno ‐
(Radnice pp)
Chrást ‐ Stupno ‐
(Radnice pp)
Chrást ‐ Stupno ‐
(Radnice pp)

2009/2010 88060 88061

Chrást ‐ Stupno

2010/2011 87860 87861

Chrást ‐ Stupno

2011/2012 87860 87861

Chrást ‐ Stupno

2012/2013 87860 87861

Chrást ‐ Stupno

2006/2007 88060 88061
2007/2008 88060 88061

odj. a
příj. z
Chrástu
21:01‐
22:19
21:01‐
22:19
21:01‐
22:19
18:20‐
20:32
21:00‐
22:22
21:00‐
22:22
0:45‐
1:55

trasa

omezení
jízdy

další vlaky podle potřeby v
GVD

nejede v
6,+
nejede v
6,+
nejede v
6,+

+2 x pp Chrást ‐ Radnice, 1x
pp Chrást ‐ Stupno
+2 x pp Chrást ‐ Radnice, 1x
pp Chrást ‐ Stupno
+2 x pp Chrást ‐ Radnice, 1x
pp Chrást ‐ Stupno

1,3,5

+2 x pp Chrást ‐ Radnice

1,3,5

+2 x pp Chrást ‐ Radnice

1,3,5
nejede v
6,+

+2 x pp Chrást ‐ Radnice
+2 x pp Chrást ‐ Radnice

Vlečka Břasy
(Vlečka HOB Břasy, ZKZ)
Vlečka odbočuje z širé trati v km 2,638 mezi zastávkami Bezděkov u Radnic a Břasy. Ještě
v GVD 2002/2003 byl pro obsluhu vlečky zakreslen pravidelný vlečkový vlak 88194 ze Stupna
ve středu a pátek navazující na ve stejné dny jezdící Mn. Druhý vlak byl zakreslen v nočních
hodinách podle potřeby. Od GVD 2003/2004 byly oba vlečkové vlaky, stejně jako všechny Mn
vlaky na trati, vedeny už jenom podle potřeby. Od GVD 2005/2006 pak byly oba vlaky
zrušeny a vlečka už není ani zanesena v nákresném jízdním řádu, přestože napojení stále
fyzicky existuje a zdá se, že výhybka je funkční. Na vlečce v minulosti sloužila lokomotiva
T212.0581, která je dnes (od r. 2008) ve vlastnictví muzea Výtopna Zdice.
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Vlečka je z velké části zarostlá trávou, křovím a menšími stromky, ale svršek je v mnohem
lepším stavu než samotná trať. Jsou zde v celé délce betonové pražce a nesjeté kolejnice.
V době průzkumu byla vlečka z části vysekána, v části před průmyslovým areálem zřejmě
kvůli vedlejší fotovoltaické elektrárně, ale vyčištěn byl i prostor výhybek na druhé straně
areálu a i samotný areál, v minulosti také zarostlý. Zřejmě to souvisí s probíhajícími
stavebními úpravami továrny.
Na začátku průmyslového areálu je kolej s remízou. Dále se vlečka dělí na dvě koleje, které se
za areálem opět spojí a pokračují výtažnou kolejí. Z ní také vychází odbočka vlečky, která
dříve vedla skrz areál a přes silnici do továrny na výrobu ultramarinu, která přestala fungovat
asi na začátku 90. let a v současnosti je opuštěná a zchátralá. Z této vlečky nezbylo téměř nic.
Vedení v areálu ultramarinky se dá jenom tušit, je zde něco, co připomíná nakládací rampu,
možná i s pozůstatky pražců pod nánosy země, na konci byla asi další remíza. Na silnici
oddělující obě části je patrné zaasfaltování zrušeného přejezdu. V areálu Primalexu je ještě
pozůstatek ‐ asi 50 m dlouhá kolej u vrátnice, která ale není odnikud napojená. Jediné, co je
z této koleje použitelné, je část vycházející z výtažné koleje, kde je i asi 30 m dlouhá rampa.
Dál byla kolej přerušena stavbou nové výrobní haly. Celkem jsou na současné vlečce asi tři
nakládací rampy.
Podniky v areálu vlečky:
Primalex
http://www.primalex.cz
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Armaturka Břasy
http://www.armaturkabrasy.cz
Výroba obalených skořepinových směsí pro slévárenství
CZ Energo
truhlárna, pila
Vlečka Stupno
(vlečka Uhelné sklady)
Vlečka je pokračováním 1. staniční koleje ve Stupně. Podle plánku stanice by na ní měly být
dvě koleje, ale při pohledu přes plot není na zarostlém pozemku téměř nic vidět.
V oploceném areálu se v současnosti nachází manipulační sklad dřeva společnosti Saltica
s.r.o. (http://www.saltica.cz) o velikosti 1,2 ha, který ročně zpracovává asi 60 000 m3 dřeva.
Stejná firma vlastní i pilu v Radnicích, do které však nevede vlečka. Vzhledem k množství
zpracovaného dřeva by bylo vhodné vlečku obnovit a využívat místo nakládky ve stanici
(nebylo zjištěno, zda nakládá stejná firma).
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Demografie
Trať se z naprosté většiny nachází na území Rokycanského okresu, začátek trati leží na území
okresu Plzeň‐město. Hranici mezi těmito okresy tvoří řeka Klabava, kterou trať překonává
tzv. Eiffelovým mostem v km 12. Trať prochází přes území 7 obcí. Jedná se o obce Chrást u
Plzně, Smědčice, Bušovice, Všenice, Břasy, Bezděkov a Radnice s celkovým počtem více než
7000 obyvatel, s tím, že více než 5800 obyvatel žije v obcích Břasy, Chrást a Radnice (stav
2012).
obec
Chrást
Smědčice
Bušovice
Všenice
Břasy
Bezděkov
Radnice

počet obyvatel
(12/2012)
1837
253
561
253
2237
131
1764
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Hranice obcí, jejichž územím trať prochází

(zdroj: geoportal.jsdi.cz)
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obec
Chrást
Smědčice
Bušovice
Všenice
Břasy
Bezděkov
Radnice
celkem

Vyjíždění z obcí 2011, 2001
vyjíždějící zaměstnaní
vyjíždějící do škol
změna
změna
2001 2011 absolutní relativní [%] 2001 2011 absolutní relativní [%]
558 453
‐105
‐18,8
129 139
10
7,8
57
79
22
38,6
52
28
‐24
‐46,2
194 135
‐59
‐30,4
74
45
‐29
‐39,2
90
49
‐41
‐45,6
31
18
‐13
‐41,9
598 425
‐173
‐28,9
130
91
‐39
‐30,0
32
20
‐12
‐37,5
8
10
2
25,0
409 301
‐108
‐26,4
117
85
‐32
‐27,4
1938 1462
‐476
‐24,6
541 416
‐125
‐23,1
(zdroj: SLDB 2001, 2011)

Směrovost vyjížďky 2001
Vyjížďka z obce za prací
hlavní směr denní vyjížďky
vyjíždějící
zaměstnaní
obec
Chrást
558
Smědčice
57
Bušovice
194
Všenice
90
Břasy
598
Bezděkov
32
Radnice
409

v%
zaměstnaných
celkem
64,4
85
79
86
62
74
54

vyjíždějící
denně
500
46
177
77
521
32
344

obec
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Rokycany
Rokycany
Rokycany

počet
354
22
73
28
172
16
115

% z denně
vyjíždějících
70,8
47,8
41,2
36,4
33,0
50,0
33,4

Vyjížďka do škol
vyjíždějící
v % ze
žáci,
žáků,
studenti,
studentů,
učni
učňů
129
52,7
52
100
74
98,7
31
100
130
43,5
8
100
117
37,5
(zdroj: SLDB 2001)
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Dojížďka za prací mezi obcemi (zdroj: CADSES IIIB ‐ REPUS – národní zpráva ČR 2007)
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(zdroj: SLDB 2001)
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Mapa místních pracovištních regionů (LLS)
Kritéria pro místní pracovištní regiony (LLS)
• minimálně 1000 pracovišť v centru
• minimálně 15 000 obyvatel v obvodu
Kritéria pro funkční urbanizovaná území (FUA) (viz další strana)
• > 30 % ekonomiky aktivních dojíždí do centra FUA
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(zdroj: CADSES IIIB ‐ REPUS – národní zpráva ČR 2007)

Mapa funkčních urbanizovaných území (FUA)
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(zdroj: CADSES IIIB ‐ REPUS – národní zpráva ČR 2007)

obec

vyjíždějící

Chrást
Smědčice
Bušovice
Všenice

453
79
135
49

Břasy
Bezděkov

425
20

Radnice

301

Směrovost vyjížďky do zaměstnání 2011
vyjíždějící v rámci
do jiných
jinam
obce dojížďky
denně
okresu okresů kraje
390
355/316
68/58
30/16
Plzeň (320/284), Dýšina (33/30), Praha (19/11), Rokycany (15/14)
71
13/13
62/54
4/4
Plzeň (44/39), Chrást (9/9)
121
33/29
99/92
3/0
Plzeň (72/66), Rokycany (20/18), Chrást (13/13), Dýšina (10/10)
42
21/18
24/22
4/2
Plzeň (23/21), Břasy (7/7)
Plzeň (158/138), Rokycany (88/80), Volduchy (45/36), Praha (21/13), Osek
367
188/169
195/171
42/27
(19/18), Radnice (8/8)
19
12/11
8/8
‐
Plzeň (80/70), Rokycany (58/53), Volduchy (28/24), Břasy (27/25), Osek
268
166/154
111/100
24/14
(14/14), Šťáhlavy (12/12), Praha (10/8)
* vyjíždějících celkem / vyjíždějící denně
(zdroj: SLBD 2011)

znalost směru vyjížďky
pohyb v rámci tratě
do Plzně
do Rokycan

78,90 %
64/62
697/618
181/165
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Dojížďka do zaměstnání v dotčených obcích 2011
dojíždějící v rámci
z jiných
okresu okresů kraje odjinud
obec
dojíždějící denně
obce vyjížďky
Plzeň (85/83), Dýšina (20/19), Rokycany (22/21), Bušovice (13/13),
Chrást
260
243
120/116
135/125
5/2
Smědčice (9/9)
Smědčice
‐
‐
‐
‐
‐
Bušovice
26
24
14/12
12/12
‐
Všenice
5
5
3/3
1/1
1/1
Radnice (27/25), Rokycany (20/18), Plzeň (13/13), Všenice (7/7),
Břasy
166
148
126/118
29/27
11/3
Březina (4/4)
Bezděkov
1
1
‐
1/1
‐
Radnice
69
58
61/54
5/4
3/0
Rokycany (13/10), Břasy (8/8), Hlohovice (6/6), Skomelno (3/3)
* dojíždějících celkem / dojíždějící denně
(zdroj: SLBD 2011)
znalost směru dojížďky
pohyb v rámci tratě
z Plzně
z Rokycan

93,60 %
64/62
98/96
55/49

Z dat ze SLDB 2011 je kromě celkového úbytku vyjíždějících z obcí (který může souviset např. se zvýšením nezaměstnanosti v regionu, celkovým
stárnutím populace, úbytkem počtu obyvatel, případně všeobecnou neochotou ve společnosti spolupracovat při posledním sčítání lidu – důvod
neověřen), patrná také změna hlavního směru vyjížďky obcí ležících ve druhé polovině tratě, kdy se hlavním cílem stává krajské město Plzeň a
nahrazuje okresní město Rokycany, které v dojížďce z této oblasti zaznamenává značný propad. V současné době má tak trať potenciál denně
přepravit téměř 800 lidí cestujících do zaměstnání z obcí, jejichž územím trať prochází do Plzně a opačným směrem a se započtením pohybu
v rámci obcí na trati. Při započítání cestujících do škol, za službami, k lékaři apod. je toto číslo ještě větší.
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žádný dopravní
prostředek

ostatní
kombinace

vlak + MDH

jiný

Celkem Plzeň Rokycany
vlak
5 869
692
autobus 6 867
1230
IAD
8 484
1447

autobus + MHD

kolo

121
12

autobus + vlak

motocykl

automobil ‐ řidič

211
81

MHD

18
5

vlak

27
362 4 088 3 752 2 157 6 907 1 559
3983
991
428
25 1100
342

autobus

automobil ‐
spolucestující

Plzeň
Rokycany

Dojíždějící do obce
denně celkem

Cílová
destinace

Dojíždějící denně za prací podle použitého dopravního prostředku
z toho použitý dopravní prostředek

826 1 953 1 291 3 561
686
209
30
55
525
150
(zdroj: SLDB 2001)

Dostupnost místních pracovištních center do 15 minut IAD (zdroj: WD‐40‐07‐1 POLYREG – 2009)
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Analýza možností dojížďky z časového a cenového hlediska (mapování
alternativní dopravy)
Srovnání nákladů pravidelného cestujícího
Pro propočty bereme v úvahu 21 pracovních dnů v každém měsíci, tj. 42 jízd.
Radnice – Plzeň
Auto:
Vzdálenost: 30 km (vyhledávač mapy.cz, částečně po trase dálnice D5)
Cena pohonných hmot:
35 Kč/litr
Počet jízd/ měsíc:
42
Spotřeba paliva automobilu (var. 1)
5 l/km
Spotřeba paliva automobilu (var. 2)
8 l/km
Náklady auto var. 1:
2205 Kč
Náklady auto var. 2:
3528 Kč
Pozn. V případě užití dálnice D5 zohlednit též náklady na nákup dálniční známky. Spotřeba
8l/km by se měla jevit vzhledem k městskému provozu v Plzni jako reálnější. V případě
nevyužití dálnice D5 se nedá očekávat výrazná odchylka kilometrické vzdálenosti, náklady
můžeme uvažovat podobné.
Autobus
Dopravce je společnost ČSAD autobusy Plzeň. Tato společnost nenabízí žádné časové
jízdenky, tj. každý den je nutné kupovat jednotlivé jízdné.
Cena jednotlivého jízdného pro zvolenou trasu (přímo): zpravidla 38 Kč (dle délky trasy)
Počet jízd/ měsíc:
42
Náklady bus
1596 Kč
Pozn.: U dopravce lze užívat k placení čipovou kartu, jejíž používání umožňuje slevu 5 %. Toto
však nesnižuje měsíční náklady na jízdné pod 1500 Kč. Pořizovací cena čipové karty je 150 Kč.
Vlak
Měsíční jízdné ČD s aplikací typu IN 25 apod.
Měsíční jízdné ČD

987 Kč
1316 Kč

Jízdné IDP
V trase Radnice – Plzeň projíždíme jak při jízdě vlakem, tak při jízdě autobusem celkem tři
zóny, a to zónu 001 Plzeň a zóny 041 Chrást a 045 Radnice. Cena měsíčního předplatného

41

pro zónu 001 Plzeň činí 440 Kč, pro ostatní zóny 330 Kč. Měsíční náklady při použití jízdného
IDP tedy činí 440 + 2 x 330 = 1100 Kč.
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Radnice – Rokycany
Auto:
Vzdálenost: 15 km
Cena pohonných hmot:
Počet jízd/ měsíc:
Spotřeba paliva automobilu (var. 1)
Spotřeba paliva automobilu (var. 2)
Náklady auto var. 1:
Náklady auto var. 2:

35 Kč/litr.
42
5 l/km
8 l/km
1103 Kč
1764 Kč

Autobus
Dopravce je společnost ČSAD autobusy Plzeň. Tato společnost nenabízí žádné časové
jízdenky, tj. každý den je nutné kupovat jednotlivé jízdné.
Cena jednotlivého jízdného pro zvolenou trasu (přímo): zpravidla 30 Kč (dle délky trasy)
Počet jízd/ měsíc:
42
Náklady bus
1260 Kč
Pozn.: U dopravce lze užívat k placení čipovou kartu, jejíž používání umožňuje slevu 5 %., což
sníží náklady k cca 1200 Kč/měsíc.
Vlak
Měsíční jízdné ČD s aplikací typu IN 25 apod.
Měsíční jízdné ČD

945 Kč
1260 Kč

Jízdné IDP
Vzhledem k tomu, že pro spojení Radnice – Chrást u Plzně – Rokycany vede trať oklikou, je
odlišný počet zón pro autobusy. Zatímco při užívání autobusové dopravy stačí zakoupit
předplatné pro zóny 045 Radnice a 042 Rokycany (celkem 660 Kč), pro jízdu vlakem je nutné
zakoupit též zónu 041 Chrást (celkem 990 Kč).
Srovnání: Jak pro trasu do Plzně, tak trasu do Rokycan, vychází finančně nejnáročněji cesta
automobilem. Je nutné podotknout, že pro auto o spotřebě pohonných hmot 8 l/km, je pro
cestu především do Plzně na hranici výhodnosti i při užití čtyřčlennou rodinnou ve složení 2
dospělí, 1 student (75 % plného jízdného) a 1 žák (50 % plného jízdného). Nejvýhodněji
vychází pro obě varianty jízdné ČD s IN kartou a jízdné IDP, při trase do Rokycan je však
železnice značně znevýhodněna jízdou oklikou.
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Časové srovnání
Z hlediska úspory času bude patrně vždy mezi rychlejší alternativu patřit automobil,
nezpůsobí‐li problémy kongesce, což především při cestě do Plzně může problémy způsobit.
Při cestě do Rokycan bude však vzhledem k charakteru dopravy na místních silnících
bezkonkurenčně nejrychlejší variantou.
Trasa z Radnic do Plzně z hlediska porovnání jízdních dob vlaků a autobusů je takřka
ekvivalentní (vlakem trvá jízda necelých 50 minut, u autobusů se jízdní doby různí, nicméně
je lze považovat za srovnatelné s vlakem).
V trase Radnice – Rokycan je však vlak znevýhodněn, což v současné době při modernizaci III.
TŽK platí dvojnásobně. Jednak jízda Rokycany – Radnice vlakem je v podstatě oproti
autobusu oklikou a navíc v současné době až na několik výjimek nejsou v žst. Chrást u Plzně
rychlé návaznosti ve/ze směru Rokycany (způsobeno právě modernizací III. TŽK). V případě
rychlé návaznosti lze zvládat tuto cestu podobně jako do Plzně do 50 minut, ovšem
v současné době se protahuje až k jedné hodině a 20 minutám. Autobus ujede trasu
Rokycany – Radnice za cca 35 minut (jízdní doby spojů se opět liší), a proto bude patrně i při
sebelepších infrastrukturních opatření na železniční trati 176 vždy rychlejší nebo na hranici
rychlosti vlaku. V současné době mu však vlaková doprava nemůže konkurovat, jelikož
zatímco při hypotetické souběžné jízdě vlaku a autobus z Radnic, když už cestující v autobusu
jsou na území Rokycan, ti jedoucí vlakem teprve vystupují z vlaku v železniční stanici Chrást u
Plzně.
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Turistická atraktivita oblasti poblíž tratě 176
Trať 176 Chrást u Plzně – Radnice se nenachází ve významné turistické oblasti, přesto určitý
vliv turistiky na frekvenci cestujících být zaznamenán nárazově může (a to především v letní
sezóně), ostatně jako na většině regionálních železničních tratí v Plzeňském kraji. Vzhledem
k lokaci železniční tratě nedochází k posilování souprav osobních vlaků přívěsnými vozy či
k dalším opatřením, tedy turistka má v případě této trati spíše vedlejší efekt – ten však trati
upírat nemůžeme.
Hned při jízdě z Chrástu ve směru do Radnic až do oblasti Bušovic (místní část Sedlecko) vede
železniční trať přímo po hranci přírodního parku Horní Berounka. Přestože řeka Berounka je
spíše doménou vodních sportů, rozmanitá okolní příroda může pěší turisty či cyklisty
přilákat. Ti mohou v neposlední řadě služeb trati 176 využít.
V obci Bušovice (zastávky Sedlecko a Střapole) se nachází zámek (původně tvrz), avšak
později upraven na školu. V obci jsou též k vidění roubená stavení.
Relativně zajímavé turistické možnosti může nabídnout Stupno, místní část Břas. Zde se
nachází kostel sv. Vavřince, avšak turisticky zajímavější je pohřební kaple Šternberků (v
průčelí se 4 iónskými sloupy, podzemní hrobka postavena r. 1808). Lze zde též nalézt
pamětní desku osvobození americkou armádou a pamětní desku Ray A. Kroce, zakladatele
společnosti Mc Donalds (jeho otec odsud odešel do Ameriky).
Centrální část obce Břasy je pak spíše symbolem průmyslového rozkvětu v minulosti. Nad
obcí se tyčí nová rozhledna, která zároveň slouží jako přenašeč bezpečnostních kamerových
systémů.
Určitý turistický potenciál pak může nabídnout i město Radnice, koncový bod trati. Na
náměstí lze spatřit malý barokní zámek (v současnosti objekt uzavřen z důvodu havarijního
stavu). Na náměstí se též nachází kostel sv. Václava, památkově chráněné měšťanské domy
či městské muzeum. Dále lze ve městě nalézt židovský hřbitov, synagogu či křížovou cestu
s barokní kaplí Navštívení P. Marie. V neposlední řadě může všímavý návštěvník spatřit
několik pamětních desek. Mezi nejvýznamnější osobnosti Radnic patří například obrozenecký
básník A. J. Puchmajer, který zde byl farářem. Ve městě lze využít služeb infocentra.
V neposlední řadě mohou však Radnice být výchozím či konečným bodem pro pěší či
cyklistické výlety. Město se nachází na okraji přírodního parku Radeč a protíná jej několik
turistických tras. Nedaleko se nachází též obec Vejvanov s roubenou lidovou architekturou
(vesnická památková zóna), v mnohých okolních obcích se nacházejí kostely či jiné
pamětihodnosti. Asi 10 km od Radnic se nachází zřícenina hradu Libštejn, jeden ze
známějších turistických cílů regionu.
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Jak je již uvedeno výše, pro regionální trať 176 je turistika spíše vedlejším produktem,
nicméně systematickou podporou a propagací četných turistických cílů v jejím okolí lze zcela
jistě především v letní sezoně generovat nové cestující.

Pohřební kaple Šternberků (zdroj: www.vyletnik.cz)

Rozhledna Břasy (zdroj: www.rokycansky.denik.cz)

Roubené stavení ve Vejvanově (zdroj: www.vyletnik.cz)
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Závěr
Dle poznatků z naší analýzy se domníváme, že systematickou podporou investic do
infrastruktury, stabilizací objednávky regionální železniční dopravy v závazku veřejné služby a
podporou regionu má smysl udržení osobní dopravy na této železniční trati, jelikož potenciál
provozu zde existuje. Problémem je však nákladní doprava, jejíž objemy jsou velice nízké, a
to i přes existenci neprovozované vlečky na fungující průmyslový areál, která se napojuje na
trať mezi Břasy a Bezděkovem. Je tedy nutné vést též firmy z regionu k tomu, aby existenci
železnice využívaly k možnosti dopravy surovin a hotových výrobků.
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