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Rakovník, 15. ledna 2018 

České dráhy otev řely v Rakovníku novou halu 
pro opravu a údržbu kolejových vozidel 
 

Dvoukolejnou halu pro opravy a údržbu motorových je dnotek, dieselových 
lokomotiv, a dalších kolejových vozidel ur čených pro osobní dopravu dnes 
v Rakovníku otev řely České dráhy. Stavbu za 57 milion ů korun, jejíž sou částí je 
i sklad a zázemí pro zam ěstnance, postavila spole čnost Swietelsky stavební. 
Stavba trvala od února do prosince 2017. V hale nyn í probíhá t říměsíční 
zkušební provoz. 

„Původní opravárenské prostory vybudované p ůvodn ě pro údržbu parní trakce už sou časným 
požadavk ům na údržbu nových vozidel motorové trakce nevyhovo valy. A ť již délkou, která 
neumož ňovala opravu ucelené jednotky, nebo v n ěkterých p řípadech ani vybavením. Nový objekt svou 
komplexností výrazn ě zlepšil podmínky pro opravárenství a našim zam ěstnanc ům přináší moderní 
pracovní prost ředí. Díky tomu o čekáváme zrychlení oprav, zvýšení jejich kvality a s polehlivosti vozidel, 
což  se pozitivn ě odrazí v pln ění jízdního řádu nebo nasazení plánovaných souprav,“ uvedl Miroslav 
Kupec, člen představenstva Českých drah odpovědný za úsek techniky, servisu a majetku. „V Rakovníku je 
dnes soust ředěno 49 jednotek Regionova, tém ěř čtvrtina všech t ěchto dvouvozových souprav, které 
vypravujeme hlavn ě ve Středočeském a Ústeckém kraji. Zlepšení servisu tak zaznam ená velké množství 
cestujících od Prahy po Chomutov a Most,“  doplnil Miroslav Kupec. 

„Hala tvo ří jedno komplexní pln ě vybavené pracovišt ě na opravu motorových jednotek i samostatných 
vozidel. M ěří sedmdesát metr ů, což umožní sou časnou údržbu čtyř motorových jednotek Regionova. 
To výrazn ě sníží časové i finan ční nároky na rozpojování, údržbu, posun a p řepravu jednotek do jiných 
lokalit,“  říká Miroslav Mrázek, stavbyvedoucí závodu Pozemních staveb Západ Swietelsky stavební. 

Součástí dvoukolejné haly, vybavené například posuvnou servisní lávkou, mostovým jeřábem o nosnosti 5 tun, 
sloupkovým kanálem či zvedákovou soupravou 8krát 25 tun, je i dílenská část pro opravy komponent vozidel, 
sociální zařízení, zázemí pro zaměstnance a sklad náhradních dílů. Užitná plocha objektu činí 1 016 m2 a dílen 
a zázemí 207 m2. Hala vyrostla ve východní části areálu provozní jednotky Rakovník (lokomotivní depo) 
Depa kolejových vozidel Plzeň. 

Ke stavbě se využil pozemek, na němž byl umístěn sklad pohonných hmot. Po jeho přemístění vyrostl nový 
objekt haly s celkovou zastavěnou plochou 1 286 m2. Kolejově je hala napojena přes stávající kolejiště 
lokomotivního depa do kolejiště v železniční stanici Rakovník. 
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