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Seznam zkratek 

PDOÚ - Plán dopravní obslužnosti území  
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ZVS – závazek veřejné služby 
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ODSH – Odbor dopravy a silničního hospodářství (Jihočeský kraj) 
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MF – Ministerstvo financí 
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1. Hlavní cíle Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje  

Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje (dále PDOÚ) je zpracován na pětileté 

období 2017 - 2021 v souladu s § 5 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů. Jeho součástí je i výhled rozvoje veřejné dopravy na 

období do roku 2030. 

Dle zákona musí  PDOÚ obsahovat zejména:  

 popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,  

 předpokládaný rozsah poskytované kompenzace,  

 časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv,  

 harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných 

veřejných služeb v přepravě cestujících.  

PDOÚ je v souladu se zákonem zveřejněn na internetových stránkách Jihočeského kraje. 

Hlavní cíle PDOÚ Jihočeského kraje jsou stanoveny tak, aby byl na jejich základě zajištěn 

rozvoj veřejné dopravy jak v horizontu pětiletého plánu (2017 - 2021), tak i výhledově 

v  horizontu do roku 2030. Tento přesah byl stanoven s ohledem na budoucí změny 

v souvislosti s přípravou smluvních vztahů s dopravci v závazku veřejné služby po ukončení 

současných smluv v prosinci 2019.   

Předmětem PDOÚ v Jihočeském kraji je zejména: 

 stanovení vývoje nabídky dopravní obslužnosti v následujících letech včetně dlouhodobějších vizí 

na základě prognózy poptávky, 

 formulace vývoje dopravní obslužnosti po ukončení stávajících smluv s dopravci v roce 2019 – 

příprava nabídkových řízení, nová definice provozních souborů, 

 stanovení podoby nové dopravní koncepce, integrace dopravního systému kraje,  

 určení investičních priorit do železniční a silniční infrastruktury pro veřejnou dopravu a do 

infrastruktury pro cestující – budování přestupních terminálů, parkovišť P+R, B+R a místa K+R,  

 spolupráce / provázání regionální veřejné dopravy se systémem vlaků celostátní dopravy 

objednatele MD ČR, 

 spolupráce se sousedními kraji a návrh nových krajských i mezikrajských produktů,  

 spolupráce se zahraničními objednateli veřejné dopravy a rozvoj nabídky mezistátní dopravy ve 

vztahu k Dolnímu Bavorsku, Hornímu Rakousku a Dolnímu Rakousku, rozvoj regionálních 

přeshraničních autobusových linek,  

 naplnění § 2 Zákona o veřejných službách v přepravě cestujících č 194/2010 Sb., tj. zabezpečení 

dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, 

do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení 

kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale 
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udržitelnému rozvoji územního obvodu s důrazem na rozvoj cestovního ruchu, 

který je významným zdrojem tvorby HDP v Jihočeském kraji. 

1.1. Legislativní a věcný rámec dopravního plánování: 

Postupně dochází ke sjednocování národní legislativy s právními normami Evropské unie.  

Základními dokumenty pro zajištění veřejné dopravy v závazku veřejné služby jsou „Nařízení 

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách 

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 

a č. 1107/70“ a „Zákon 194/2010 Sb. ze dne 20. května 2010 o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů“ v platném znění. Soupis norem a zákonů týkající se 

přímo, případně i mající vliv na fungování veřejné dopravy, je uveden dále: 

1.1.1. Evropské právní normy týkající se veřejné dopravy:  

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.  181/2011 ze dne 16. února 2011 

o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým 

se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele 

v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES 

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech 

a povinnostech cestujících v železniční přepravě 

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 1191/69 a č. 1107/70 

1.1.2. Vnitrostátní právo – zákony a vyhlášky týkající se přímo veřejné dopravy: 

 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění;  

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění;  

 Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících v platném znění;  

 Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 

v platném znění;  

 Nařízení vlády č. 295/2010, o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti 

elektronických systémů plateb a odbavení cestujících;  

 Nařízení vlády 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality 

a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 

v přepravě cestujících; 

 Vyhláška 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy;  

 Vyhláška 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. 
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1.1.3. Vnitrostátní právo – zákony a vyhlášky související s fungováním veřejné 

dopravy:  

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění; 

 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění;  

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění;  

 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění;  

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění;  

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění;  

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění;  

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla) v platném znění; 

 Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi v platném znění;  

 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění;  

 Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 

 Vyhláška 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše 

kompenzace;  

 Výměr MF č. 01/xxxx, kterým se každoročně vydává seznam zboží s regulovanými cenami.  

1.2. Strategické dokumenty  

Součástí legislativy jsou i strategické dokumenty, které určují podobu veřejné dopravy 

v krátkodobém až dlouhodobém horizontu. Mezi základní týkající se rozvoje veřejné dopravy 

v Jihočeském kraji patří:  

 Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050; 

 Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy - zásady objednávky dálkové dopravy pro 

období 2012-2016;  

 Plán dopravní obslužnosti území na léta 2012 – 2016 Jihočeský kraj (včetně aktualizace č. 1 – říjen 

2013); 

 Dopravní plány a generely významných měst v Jihočeském kraji. 

1.2.1. Podklady  

 Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 – 2016; 

 Dopravní plán Kraje Vysočina; 

 Plán dopravní obslužnosti území Středočeský kraj - Zásady objednávky regionální dopravy pro 

období 2012-2016; 

 Strategické dopravní plány spolkové země Bavorsko, Spolkových zemí Horní Rakousko a Dolní 

Rakousko, případně i států Rakousko a Německo; 
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 ČSÚ (2011): Dojížďka do zaměstnání a do škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká 

republika, kraje, okresy, obce;  

 ČSÚ (2013): Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Jihočeský kraj; 

 Kraft, S. (2014): Analýza denní dojížďky za prací a do škol v České republice. Závěrečná zpráva 

z projektu "Podpora  meziobecní  spolupráce". Svaz měst a obcí České republiky; 

 ČSÚ (2014): Statistická ročenka Jihočeského kraje 2014, Krajská správa Českého statistického 

úřadu v Českých Budějovicích, oddělení informačních služeb a správy registrů; 

 Časové vzdálenosti dle maps.google.com (individuální doprava); 

 Časové vzdálenosti veřejnou dopravou dle idos.cz; 

 Sčítání frekvence cestujících – prameny ČD, JHMD. 

 Počty obyvatel měst a obcí – ČSÚ 

 Celostátní sčítání dopravy 2010 

1.2.2. Metodika plánování 

 Vytvoření matice časových vzdáleností individuální / veřejnou dopravou; 

 Vytvoření matice dojížďky mezi významnými sídly Jihočeského kraje; 

 Hledání potenciálů růstů veřejné dopravy na silných relacích (zejména návrh spěšných vlaků 

a zrychleného autobusového segmentu v místě bez páteřní železnice); 

 Hlavní směry vyjížďky a dojížďky – relace, kde se dá očekávat maximální využití veřejné dopravy, 

pokud se kvalita nabídky zvýší; 

 Tvorba atraktivní nabídky veřejné dopravy, snaha o dosažení významných cílů pod hodinu jízdy 

veřejnou dopravou, dosažení potřebných časů v přestupních uzlech. 
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2. Dopravní politika ČR a její vztah k dopravní politice Jihočeského 

kraje 

Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 je základním 

dokumentem státu, který stanoví priority, specifické cíle a konkrétní opatření k jejich 

dosažení v uvedeném horizontu. Ve vztahu k Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského 

kraje jsou zásadní zejména tyto oblasti: 

 Modernizace a dobudování dopravní infrastruktury v mezinárodním kontextu (dálnice D3, D4, 

obchvaty na mezinárodních silnicích I. třídy, 4. tranzitní železniční koridor ČR); 

 Vytváření podmínek pro soudržnost krajů dobudováním infrastruktury mezi kraji a do centra ČR 

Hlavního města Prahy; 

 Zajištění pravidelné a konkurenceschopné intervalové veřejné dopravy (dálková železniční 

doprava České Budějovice  - Praha, Plzeň, Brno v 1 – 2 hod intervalu); 

 Postupná integrace veřejné dopravy na území kraje;  

 Zajištění celodenní a celotýdenní obsluhy na páteřních linkách v odpovídajícím intervalu; 

 Zadávání veřejných služeb v přepravě cestujících na základě harmonogramu v souladu s principy 

Bílé knihy EU, tj. zejména prostřednictvím otevřených nabídkových řízení; 

 Zajištění odpovídající ochrany veřejných služeb v prostředí otevírajícího se dopravního trhu 

v oblasti drážní i silniční dopravy; 

 Zajištění práv cestujících a kontrola jejich dodržování v souladu s platnou legislativou,  

 Zajištění tarifní soudržnosti při sjednávání smluv o veřejných službách, zejména v oblasti 

železniční dopravy; 

 Kompatibilita s celostátní objednávkou veřejné dopravy. Na úrovni MD ČR a ve spolupráci 

s krajskými objednateli sousedních krajů dále usilovat o integraci mezi dálkovou železniční 

dopravou a IDS kraje (v případě integrace tarifní v závislosti na ekonomických a technických 

možnostech); 

 Nastavení standardů služeb ve veřejné dopravě pro jednotlivé části veřejné dopravy včetně 

smluvního zajištění naplnění těchto standardů;  

 Vytváření podmínek pro obnovu vozidlového parku, zpřístupnění všech druhů veřejné přepravy 

osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace; 

 Zaměření objednávky železniční dopravy přednostně na rychlou páteřní dopravu; 

 Řešení obsluhy malých obcí autobusovou dopravou dopravními prostředky s odpovídající 

kapacitou;  

 Výstavba přestupních terminálů systémů parkovišť P+R, B+R a K+R;  

 Řešení objednávky regionální dopravy s ohledem na potřeby občanů dojíždět přes hranice kraje 
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3. Charakteristika Jihočeského kraje 

Tato kapitola byla zpracována na základě zveřejněných podkladů ČSÚ, zejména Statistické 

ročenky Jihočeského kraje 2014 a Dojížďky do zaměstnání a škol podle SLDB 2011 citovaných 

výše.  

Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích je vymezený územím okresů České 

Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Sousedí 

s kraji Plzeňským, Středočeským, Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Rozlohou 

10 057 km2 představuje Jihočeský kraj 12,8 % rozlohy ČR a je tak po Středočeském kraji 

druhým největším krajem. Podstatnou část hranice kraje tvoří státní hranice s Rakouskem 

(Horní a Dolní Rakousko) a Spolkovou republikou Německo (Bavorsko) v celkové délce 

334 km. Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní přeshraniční spolupráce ve 

výrobní oblasti i v oblasti služeb spolu s rozvojem cestovního ruchu, kde je využívána celková 

atraktivita kraje s méně narušenou přírodou a množstvím kulturních památek. 

Administrativně se Jihočeský kraj člení na 623 samosprávných obcí (z nichž 54 má statut 

města) s téměř 2 tisíci částmi obcí. Podíl městského obyvatelstva dosáhl k 31. 12. 2014 

celkem 63,8 %. V Jihočeském kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 17 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) a 37 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem 

(dále jen SO POÚ). Pověřené obecní úřady spravují obce v územích, která jsou od 1. 1. 2007 

plně skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Jihočeský kraj je krajem s nejmenší průměrnou hustotou zalidnění z celé České republiky. 

K 31. 12. 2014 v kraji žilo 637 300 obyvatel, tedy přibližně 63,4 obyvatel na 1 km2. Nejvíce 

obyvatelstva žije v okrese České Budějovice (téměř 30 % obyvatel kraje). Je to dáno 

především soustředěním do samotného města České Budějovice, v němž bydlí 93,3 tis. osob. 

Dalšími velkými městy jsou Tábor (34,9 tis. obyvatel), Písek (29,7 tis. obyvatel), Strakonice 

(22,9 tis. obyvatel) a Jindřichův Hradec (21,7 tis. obyvatel). V těchto 5 městech dohromady 

žije téměř 32 % Jihočechů. 

Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2013 podílel 5,2 % 

a z hlediska HDP v přepočtu na 1 obyvatele dosáhl pouze 85,1 % republikového průměru. 

Míra nezaměstnanosti je však dlouhodobě nižší. Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2013 

zde činil 7,1 % (oproti celorepublikovému průměru 8,17 %) a Jihočeský kraj tak po Hl. městě 

Praze, Plzeňském a Středočeském kraji vykazoval 4. nejnižší hodnotu tohoto ukazatele 

v zemi. Naproti tomu, průměrná hrubá měsíční mzda za celorepublikovým průměrem 

zaostává cca o 10 %, což je do určité míry dáno strukturou hospodářství kraje. Území kraje 

totiž mělo vždy spíše charakter rekreační než průmyslově vyspělé oblasti. Kraj není ani 

územím bohatým na suroviny, zejména zde nejsou téměř žádné zdroje energetických 

surovin. Významným přírodním bohatstvím jsou však rozsáhlé lesy, především na Šumavě 
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a v Novohradských horách. Průmyslová výroba je koncentrována především 

v českobudějovické aglomeraci, výraznější podíl průmyslu je rovněž v okresech Tábor 

a Strakonice. V rámci České republiky však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, 

podíl na tržbách průmyslových podniků ČR v roce 2013 činil 4,0 %. Z odvětvového hlediska 

převažuje zpracovatelský průmysl. Významnější podíl však zaujímá zemědělství. Celkově se 

zde vytváří zhruba 10–11 % zemědělské produkce celé republiky. Dlouholetou tradici má 

v kraji rybníkářství. Celková plocha rybníků, v nichž se chovají ryby, se pohybuje kolem 

25 000 ha. Vytváří se v nich polovina produkce ryb v ČR. V rámci služeb má v jihočeském 

regionu nezanedbatelný význam odvětví cestovního ruchu. Cestovní ruch je v Jihočeském 

kraji podmíněn bohatou a rozmanitou strukturou přírodního i kulturního dědictví a opírá 

se o již fungující produkty, jako je především lázeňství, různé formy zimní i letní turistiky, 

městské a venkovské památkové rezervace, jedinečná lidová architektura, tradiční slavnosti 

a výstavy či různé formy gastroturistiky.  

V posledních letech se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich je 

Euroregion Šumava/Bayerischer Wald/Mühlviertel, který zahrnuje území o celkové rozloze 

16 tis. km2 se 1,3 mil. obyvateli. Sdružuje na 110 hornorakouských, 80 bavorských 

a 92 českých obcí (z toho 52 obcí je z Jihočeského kraje). Přínosy lze spatřovat ve vytváření 

a realizaci společných projektů, především v oblasti dopravy, služeb a cestovního ruchu 

a vzájemné výměně zkušeností. V květnu 2002 byla podepsána zakládací listina dalšího 

euroregionu s názvem „Silva Nortica", který zahrnuje území okresů Jindřichův Hradec, České 

Budějovice, Písek a Tábor. V Dolním Rakousku se jedná o okresy Zwettl, Krems, Gmünd, 

Waidhofen an der Thaya a Horn. Euroregion představuje území o rozloze 10 639 km2 s téměř 

0,7 mil. obyvatel. Cílem této přeshraniční spolupráce je společná reprezentace regionu, 

výměna informací, rozvoj cestovního ruchu, a podobně. Na jihočeské straně je do něho 

zapojeno 40 obcí s 260 tis. obyvateli. V červnu 2012 byl v rakouském Linci založen Evropský 

region Dunaj-Vltava, který zahrnuje území ve 3 státech s rozlohou 60 000 km2 a 6 mil. 

obyvateli. V České republice do tohoto regionu patří kraje Jihočeský, Plzeňský 

a Kraj Vysočina. 

Demografické ukazatele, rozmístění obyvatelstva, výroby a služeb, dojížďka obyvatelstva 

jako podklad k návrhové části jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 1. 

Na základě tohoto materiálu lze konstatovat, že spádovost denní dojížďky v Jihočeském kraji 

zhruba odpovídá administrativnímu vymezení SO ORP s tím, že nejslabší vymezené 

subregiony jsou na vyšším stupni hierarchie součástí příslušného nadřazeného mikroregionu. 

Výjimku však představuje region Českých Budějovic, kde v souladu s obecnými 

metropolizačními tendencemi v ČR je patrná značná neshoda mezi administrativním 

a dojížďkovým regionem. Jedním s důsledků růstu atraktivity krajského města je totiž 

výrazně větší spádový region denní dojížďky než administrativní hranice SO ORP České 
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Budějovice. Nejvýznamnější přesahy představuje zejména navázání celého SO ORP Trhové 

Sviny a dále pak řady obcí ležících při společných hranicích v okresech Český Krumlov 

a Prachatice. Postavení Českých Budějovic v rámci regionální struktury dojížďky za prací a do 

škol v jižních Čechách lze navíc označit jako relativně monocentrické. 
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4. Současný stav dopravní infrastruktury a nabídky veřejné dopravy 

Pro zpracování návrhu zajištění veřejných služeb po roce 2016 a zejména po roce 2019, kdy 

bude ukončena platnost stávajících smluv s dopravci, je nezbytné analyzovat současný stav, 

ke kterému Jihočeský kraj dospěl vývojem po roce 2010, kdy byl založen koordinátor veřejné 

dopravy JIKORD s.r.o.  Je nutno rovněž posoudit, jak se projevila dílčí opatření racionalizace 

dopravní obslužnosti provedená v mezidobí a jak je naplňován historicky první Plán dopravní 

obslužnosti území Jihočeského kraje 2012 - 2016. Je nutné rovněž posoudit stav a vývoj 

dopravní infrastruktury na silnici i železnici, která ovlivňuje kvalitu přepravy cestujících 

ve veřejné dopravě. 

4.1. Dopravní infrastruktura 

4.1.1. Silniční síť 

Území Jihočeského kraje protíná severojižní dopravní osa evropského významu E 55. 

V souladu s mezinárodními smlouvami byl vymezen v Politice územního rozvoje 

České republiky multimodální koridor M1, jímž prochází i trasa dálnice D3, jejíž výstavba 

probíhá.  Tato trasa je v úseku Praha – Linz součástí  comprehensive sítě TEN-T.  Na území 

Jihočeského kraje jsou již dokončeny úseky Mezno – Tábor (15 km) a Tábor – Veselí n/L. 

(25 km). V roce 2015 začala výstavba dalších tří úseků D3: mezi Veselím n/L. a Bošilcem 

(5,1 km), mezi Bošilcem a Ševětínem (8,1 km) a mezi Borkem a Úsilným (3,2 km). V roce 2016 

byla zahájena realizace úseku Ševětín – Borek (10,7 km), čímž dojde do roku 2020 ke vzniku 

souvislého úseku dálnice od okraje Českých Budějovic až do Mezna na hranicích Jihočeského 

kraje. Na základě zařazení úseků Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín mezi prioritní 

stavby, u nichž nebude vyžadována ze strany EU aktualizace posouzení vlivu na životní 

prostředí (EIA) je předpoklad zahájení stavby těchto úseků v roce 2018.  Hlavním 

předpokladem pro napojení kraje na evropskou a celorepublikovou dopravní síť v rámci 

multimodálního koridoru M1 je dobudování celé dálnice D3 v trase Praha – Tábor – České 

Budějovice – Dolní Dvořiště státní hranice, jež by umožnila napojení Jihočeského kraje na 

rakouskou dálniční síť ve směru do Lince (rychlostní komunikace S10 – dálnice A7). Výstavba 

dálnice D4 je dokončena v úseku Jíloviště u Prahy – Skalka ve Středočeském kraji a výstavba 

pokračuje od Dubence směrem na Jihočeský kraj, v Jihočeském kraji je zatím dokončen úsek 

Nová Hospoda – Mirotice (7 km).  Zbývající úseky v Jihočeském kraji by měly být realizovány 

v následujících létech formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Délka 

dálniční sítě v Jihočeském kraji je tak v současnosti cca 47 km. 

Silniční síť Jihočeského kraje představuje celkem 6 151 km silnic a dálnic, z toho pouze 47 km 

činily dálnice a 650 km silnice I. třídy, což je dohromady zhruba 11,3 % z celkové délky silniční 
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sítě v kraji. Silnice II. třídy činí 1 635 km a délka silnic III. třídy je 3 819 km. Jedním z důvodů 

rozsahu silniční sítě je i příhraniční poloha kraje s rozsáhlejšími výše položenými oblastmi, ve 

kterých převažují silnice III. třídy, jež představují cca 62 % délky silniční sítě kraje. Silniční síť 

na území kraje sice zajišťuje v současnosti dostupnost sídel i výrobních podniků, její kvalita 

však neodpovídá rostoucím nárokům na kapacitu a kvalitu osobní a nákladní dopravy. 

Hustota silniční sítě v přepočtu k rozloze území patří k nejnižším v ČR a činí 61,2 km na 100 

km2 (což představuje 12. místo mezi všemi kraji). Délka silniční sítě ve vztahu k počtu 

obyvatel činí cca 9,7 km na 1000 obyvatel, což naopak představuje 2. nejvyšší hodnotu v ČR 

(po Kraji Vysočina) a je vysoko nad republikovým průměrem (o více než 80 %). Tato 

skutečnost znamená v přepočtu na populační velikost kraje značné náklady na její údržbu. 

Pro následující období jsou jako hlavní směry rozvoje silniční sítě (kromě dostavby dálnic D3 

a D4) vymezeny zejména postupné zlepšování parametrů stávajících silnic I., II. a III. třídy, 

včetně přeložek, obchvatů měst a obcí, a rozšíření nevyhovujících úseků. Z přeložek silnic 

I. třídy jsou to zejména úseky I/20 Češnovice – Dasný, I/20 – severní spojka České 

Budějovice, I/34 Lišov – Vranín, I/19 obchvat Chýnova a  I/22 Strakonice – severní půloblouk. 

Zlepšování parametrů silnic II. a III. třídy stanoví každoročně aktualizovaná tzv. „Bílá kniha“ – 

Program rozvoje dopravní infrastruktury na silnicích II. a III. třídy Jihočeského kraje. 

4.1.2. Železniční síť 

Na území kraje se nachází celkem 21 železničních tratí o celkové délce 978 km (z toho 

je 50 km s úzkým rozchodem), z nichž 8 je celostátních a 13 regionálních. Na dvou 

regionálních tratích (Dívčice – Netolice a Číčenice – Týn nad Vltavou) není v současnosti 

krajem objednávána osobní doprava z důvodu minimální frekvence cestujících a tedy 

ekonomické nevýhodnosti provozu. Průměrná hustota železniční sítě na území kraje je 

9,7 km na 100 km2, což je výrazně pod celostátním průměrem (11. místo mezi všemi kraji). 

Naopak hodnota délky železniční sítě přibližně 1,5 km v přepočtu na 1 000 obyvatel kraje 

představuje po Karlovarském kraji 2. nejvyšší hodnotu v ČR.  

V souladu s evropskými dohodami byl v rámci multimodálního koridoru M1 vymezen jako 

součást modernizace 4. tranzitní železniční koridor ČR v úseku Praha – České Budějovice – 

Horní Dvořiště, hranice ČR (-Linz).  Tato trasa je součástí evropské železniční sítě E55/E551 

a aktuálně je zařazena do comprehensive sítě TEN-T. Jedná se o tratě dle číslování SŽDC  

č. 221 Praha – Benešov, č. 220 Benešov – České Budějovice a č. 196 České Budějovice – Horní 

Dvořiště. Výstavbou koridoru budou vytvořeny předpoklady pro zvýšení rychlosti a kapacity 

železniční dopravy v ose sever – jih umožňující tranzitní dopravu přes ČR v nejkratší ose od 

Baltického k Jaderskému moři a dále pro rozvoj dálkové i regionální osobní dopravy. Probíhá 

příprava koridorů ŽD4 a ŽD5 s cílem vytvoření podmínek ke zvýšení kapacity tratí a zlepšení 

jejich parametrů pro tratě Plzeň – České Budějovice – České Velenice – hranice ČR (-Wien) 

a dále Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Velenice – hranice ČR (-Wien). V úseku Plzeň – 
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České Budějovice je aktuálně zpracovávána studie proveditelnosti uvažující selektivní 

zdvoukolejnění a elektrizaci úseku Písek – Písek město na trati 201.  Pro úsek Veselí nad 

Lužnicí – České Velenice se zpracovává technicko-ekonomická studie, Jihočeský kraj požaduje 

zejména elektrizaci této tratě. Příprava rovněž probíhá na trati Veselí n/L. – Jihlava, kde bude 

zpracována technicko-ekonomická studie k posouzení možnosti a rozsahu investic.  Aktuálně 

byla dokončena revitalizace železniční tratě České Budějovice – Volary a výstavba radiobloku 

na trati Číčenice – Volary. Hlavním přínosem těchto akcí je zvýšení bezpečnosti a cestovní 

rychlosti. Totéž se týká i prováděné revitalizace mezistaničních úseků Petříkov – Borovany – 

České Budějovice na trati České Budějovice – České Velenice.  Dokumentace revitalizace se 

zpracovává i pro trať 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice, jejíž větší část leží v Kraji Vysočina. 

Úroveň železniční dopravy je charakterizována zejména stavem infrastruktury a vozového 

parku. Zatímco rozsah železniční sítě zhruba odpovídá potřebám kraje, nelze toto tvrdit 

o stavu infrastruktury, který výrazně omezuje propustnou výkonnost a traťovou rychlost na 

některých tratích, ani o vozovém parku, který je přes dílčí modernizace v průměru stále 

značně zastaralý. Lze však říci, že v poslední době se díky probíhajícím investicím situace 

v obou směrech mírně lepší. V následujícím období jsou plánovány další investice především 

do páteřní železniční sítě, kde je předpoklad jejího využití silnějšími zátěžovými proudy, 

zejména segmentem spěšných vlaků, s cílem nabídnout rychlou a spolehlivou železniční 

dopravu v těchto relacích jako alternativu k individuální automobilové dopravě. Z pohledu 

(nejen) dálkové dopravy pak za nejdůležitější cíl ve střednědobém horizontu lze považovat 

dokončení 4. tranzitního železničního koridoru ČR, které by umožnilo dosažení systémových 

jízdních dob a citelné snížení cestovního času v relaci Praha – České Budějovice na 90 minut. 

Součástí zlepšování služeb jsou i nové železniční zastávky, aktuálně probíhá příprava 

výstavby zastávek Písek jih a Tábor Měšice, v nejbližších záměrech Jihočeského kraje 

je posouzení výstavby zastávek Strakonice-hrad, Dolní Skrýchov, přemístění zastávky 

Děbolín. 

4.1.3. Ostatní dopravní infrastruktura (vodní cesta, letiště) 

Přestože ostatní dopravní obory nehrají významnější roli při zajišťování regionální dopravní 

obslužnosti kraje, je třeba je stručně zmínit zejména jako možné potenciální zdroje 

cestujících pro regionální dopravu i s ohledem na celkový rozvoj území.  

Na území Jihočeského kraje se dle zákona 114/95 Sb. nachází sledovaná dopravně významná 

vodní cesta Vltava, která je větví Labe (magistrály E20). Jejímu využití brání nedokončené 

technické úpravy na vodních dílech v úseku Třebenice – České Budějovice, které neumožňují 

kontinuální splavnost v celé délce toku. Realizací projektu Vltavská vodní cesta bude v roce 

2017 (s výhradou historického mostu v Týně nad Vltavou) zajištěno propojení z Českých 

Budějovic (Jiráskův jez) na nádrž vodního díla Orlík pro lodě do nosnosti 300 t, což výrazně 
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zvýší její rekreační potenciál a přispěje k rozvoji cestovního ruchu. V návaznosti na 

připravované investice ve Středočeském kraji (Orlík, Slapy) by mělo být v budoucnu 

umožněno propojení plavby na Vltavě z Českých Budějovic až do Labe resp. Evropské vodní 

sítě.   Kromě toho je v současnosti provozovaná rekreační osobní lodní doprava v Jihočeském 

kraji na rybníku Svět u Třeboně a na přehradní nádrži Lipno. Jedná se o komerční (obvykle 

okružní) plavby, které nejsou součástí systému dopravní obslužnosti. 

Za jeden z hlavních nedostatků z hlediska zvýšení dostupnosti kraje je dlouhodobě 

považována také absence letiště, které by zajišťovalo kvalitní mezinárodní a vnitrostátní 

civilní provoz. V poslední době se v areálu bývalého vojenského letiště v Plané u Českých 

Budějovic postupně buduje mezinárodní Letiště České Budějovice. V současnosti má status 

veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí kategorie 4C. 

V roce 2010 se uskutečnila první etapa jeho rekonstrukce a modernizace, jejímž výsledkem 

byla nově opravená budova řídící věže, zrekonstruovaná administrativní budova a zasíťování 

areálu. Nedávno pak skončila 1. fáze náročnější druhé etapy modernizace Letiště České 

Budějovice, v rámci které byla opravena vzletová a přistávací dráha, doplněno nové 

vodorovné letecké značení a připraveny sítě a šachty na osazení světelné navigace 

a radionavigace. Další fáze budou zahrnovat zejména výstavbu nové odbavovací haly, 

instalaci technologií pro řízení letového provozu a vybudování dalšího nezbytného 

technického zázemí s cílem získání statutu veřejného mezinárodního letiště pro provoz 

středně velkých dopravních letadel i za ztížených povětrnostních podmínek do roku 2019. 

4.2. Stav veřejné dopravy 

4.2.1. Veřejná linková doprava v závazku veřejné služby  

V roce 2016 je uzavřeno 14 smluv s 11 dopravci ve veřejné linkové osobní 

dopravě.  Největším autobusovým dopravcem v kraji je společnost ČSAD AUTOBUSY České 

Budějovice a.s. (obchodní značka Busem) Jihočeský kraj má s tímto dopravcem uzavřeny 

2 smlouvy. Samostatnou smlouvu tvoří smlouva s provozovnou Vodňany, a to z toho důvodu, 

že ji dopravce ČSAD AUTOBUSY ČB, 1. března 2011 převzal od dopravce Doprava Záruba 

M&K. Z celkového ročního objednaného výkonu pro závazek veřejné služby plní tento 

dopravce necelých 36 % výkonů. Obsluhuje okresy Český Krumlov, Písek a Prachatice. 

Druhým dopravcem s necelými 20 % dopravních výkonů je GW BUS a.s. (dříve ČSAD 

JIHOTRANS). Dopravu zajišťuje především v okrese České Budějovice. Třetím dopravcem 

s necelými 15 % výkonů je ČSAD Jindřichův Hradec a.s. Zabezpečuje oblast okresu Jindřichův 

Hradec. Dalšími dopravci jsou COMETT PLUS spol. s r.o. Tábor, který zabezpečuje necelých 

14 % výkonů (oblast okresu Tábor) a ČSAD STTRANS a.s., který zabezpečuje cca 10 % 

objednaných výkonů (okres Strakonice). S oběma dopravci jsou uzavřeny vždy 2 smlouvy. 
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Města Tábor a Strakonice zajišťují se stejným dopravcem městskou dopravu, která přechází 

mimo katastry těchto měst. Kilometry nad rámec katastrů měst jsou pak hrazeny Jihočeským 

krajem v samostatných smlouvách. Seznam autobusových smluvních dopravců a procentní 

výkony pro závazek veřejné služby v roce 2016 jsou uvedeny v Tabulce 1.  

4.2.2. Železniční doprava v závazku veřejné služby 

Regionální železniční dopravu na normálně rozchodných tratích zajišťují na základě uzavřené 

desetileté smlouvy České dráhy a.s., celkem v rozsahu 96,6 % všech výkonů železniční 

dopravy. Zbývajících 3,4 % výkonů zajišťuje společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

na úzkokolejných tratí rovněž na základě uzavřené desetileté smlouvy. Seznam železničních 

smluvních dopravců a procentní výkony pro závazek veřejné služby v roce 2016 jsou uvedeny 

rovněž v Tabulce 1. 

dopravce 
Smluvní 
dopravní 

výkon 
prioritní oblast působnosti 

Veřejná linková doprava 

ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s. 35,50% 
okres Český Krumlov, Písek, Prachatice, 

oblast Vodňan 

ČSAD JIHOTRANS a.s. 20,42% okres České Budějovice 

ČSAD J. Hradec a.s. 14,70% okres Jindřichův Hradec 

COMETT PLUS spol. s r.o. 14,10% okres Tábor 

ČSAD STTRANS a.s. 9,60% okres Strakonice 

JOSEF ŠTEFL-tour 2,26% oblast Dačicka 

ICOM transport a.s. 1,62% 
východní část Jč kraje - Studená, 
Strmilov, Dačice, Nová Včelnice, 
Černovice, Popelín (okres JH,TA) 

DP Města Č. Budějovice a.s. 1,22% blízké okolí města České Budějovice 

ARRIVA Praha s.r.o. 0,35% 
Severní část Jč kraje  - Blatná, Tábor, 
Sedlčany, Písek, Březnice, Mirovice 

(okres PI, ST) 

DP Města Vl. Březí s.r.o. 0,20% oblast Vlachova Březí 

Znojemská dop. spol. - PSOTA, 
s.r.o. 

0,01% obec Dešná, okres Jindřichův Hradec 

Železniční doprava 

České dráhy a.s. 96,6 % Jihočeský kraj 

Jindřichohradecké místní dráhy a.s. 3,4 % Okres Jindřichův Hradec 

Tabulka 1 – procentuální výkony dopravců ve VLD a železniční dopravě v ZVS Jihočeského kraje 
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4.3. Analýza současné nabídky veřejné dopravy 

4.3.1. Železniční doprava 

Kapitola popisuje současný stav a možnosti dalšího rozvoje jednotlivých železničních tratí. 

Jedná se o  SWOT analýzu slabých a silných stránek a možností rozvoje / případných hrozeb 

pro jednotlivé železniční tratě.  

4.3.1.1. 190 České Budějovice – Strakonice – Horažďovice - Plzeň 

Trať spojující krajská města, z regionálního významu propojení okresních měst (Strakonice, 

částečně Písek) a krajského města. Vyšší přepravní rychlost. Osobní doprava v rámci JčK 

v úseku Strakonice – České Budějovice, absence (až na 2 páry spojů) v úseku Strakonice – 

Horažďovice (pouze vlaky R). V úseku Zliv – České Budějovice charakter příměstské dopravy. 

Elektrizovaná 25kV 50 Hz, částečně dvoukolejná (úsek Zliv – Číčenice). 

Silné stránky:  konkurenceschopná rychlost, přímé trasování, velký počet dojíždějících podél 

trati. 

Slabé stránky: slabá nabídka spojení (zejména v úseku Zliv – České Budějovice), absence 

regionální dopravy mezi Strakonicemi a Horažďovicemi (město). 

Příležitosti:  zrychlení regionální dopravy (spěšné vlaky), proklad s vlaky R, posílení úseku 

České Budějovice – Zliv.  

Hrozby:   odliv cestujících vlivem nekvalitní nabídky, nesystémové redukce v rozsahu 

úspor. 

4.3.1.2. 191 Nepomuk – Blatná 

Odbočná trať z tratě 190 z Nepomuku do Blatné, provázání v Blatné s tratí 203, úsporný 

provoz motorovým vozem.  Společná objednávka s Plzeňským krajem.  

Neelektrizovaná, jednokolejná. 

Silné stránky:  vazba na trať 190.  

Slabé stránky: nízká traťová rychlost, vyšší docházková vzdálenost od obce Lnáře.   

Příležitosti:  přímé spojení Blatná – Plzeň v prokladu s vlaky R. 

Hrozby:   odliv cestujících vlivem nekvalitní nabídky, nesystémové redukce v rozsahu 

úspor, zhoršení technického stavu tratě. 
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4.3.1.3. 194 České Budějovice – Český Krumlov – Černý Kříž 

Regionální železnice spojující krajské město s Českým Krumlovem oblastí Lipenské vodní 

nádrže a Národním parkem Šumava. Značný vliv sezónnosti, zejména v úseku Český Krumlov 

– Černý Kříž, převážně v úseku České Budějovice – Holubov rozvoj zástavby nedaleko 

železniční tratě. Realizována 1. etapa revitalizace (mimo traťové úseky). 

Silné stránky:  vedení v blízkosti atraktivních turistických lokalit, nová zastávka Domoradice 

v blízkosti průmyslové zóny a sídliště, dobrý technický stav.  

Slabé stránky: vedení daleko od vybraných významných sídel – Křemže, Černá v Pošumaví, 

nekonkurenceschopná vůči autobusu (automobilu) v úseku České Budějovice 

– Český Krumlov – Horní Planá, poloha nádraží v Českém Krumlově, nevhodná 

délka nástupišť pro současný provozní koncept (vhodné velkokapacitní 

soupravy v letních měsících). 

Příležitosti:  Přímé vlaky Český Krumlov – Praha, v letní sezóně Šumava – Praha, spěšné 

vlaky, P+R ve vybraných stanicích a zahuštění dopravy mezi Českým 

Krumlovem a Českými Budějovicemi, zkvalitnění vozového parku v případě 

zajištění provozu dopravcem vybraným v nabídkovém řízení. 

Hrozby:   nedostatečný rozvoj turistického ruchu v oblasti (vysoká sezónnost) a změna 

struktury obyvatelstva (pokles počtu obyvatel).  

4.3.1.4. 195 Rybník - Lipno nad Vltavou 

Regionální železniční trať propojující vybraná sídla na Vyšebrodsku s napojením na hlavní trať 

196 České Budějovice – Horní Dvořiště – Linz, s pravidelnou osobní dopravou, kapacitně 

posílenou v letních měsících, dopravně provázaná s hlavní tratí včetně několika přímých 

vlaků, elektrizovaná 25 kV 50 Hz. 

Silné stránky:  atraktivita v turistickém ruchu, napojení na trať 196 (České Budějovice – 

Rakousko) 

Slabé stránky: nízká traťová rychlost, ukončení 2 km od centra obce Lipno nad Vltavou 

a lyžařského areálu. 

Příležitosti:  rozšíření a zrychlení přímého spojení České Budějovice – Lipno nad Vltavou 

(pro denní dojíždění a rozvoj dálkové dopravy na trati 196 zastavující v žst. 

Rybník, zajištění celoročních návazností v žst. Lipno nad Vltavou do obce Lipno 

nad Vltavou a dále ve směru Černá v Pošumaví. 
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Hrozby:   pokles turistického ruchu v oblasti a změna struktury obyvatelstva (pokles 

počtu obyvatel), změny v oblasti objednávky dálkových vlaků na trati 196 

poplatné modelu ÖBB. 

4.3.1.5. 196 České Budějovice - Summerau 

Celostátní železniční trať, spojující České Budějovice s jižní částí Jihočeského kraje 

a Rakouskem, důležitá především v mezistátní dopravě, elektrizovaná 25 kV 50 Hz. Většina 

osobních vlaků a rychlíků je vedena přímo z Českých Budějovic / Prahy. Trať je vedena daleko 

od sídel (zejména Kaplice), páteřní dopravu v regionu představují autobusy. 

Silné stránky:  atraktivita v turistickém ruchu, přímé spojení České Budějovice – Linz, na které 

jsou nasazovány kvalitní soupravy (IC vozy ČD či vlaky City Shuttle ÖBB). 

Slabé stránky: vedení daleko od sídel, relativně nízká traťová rychlost, klikatost vůči přímé 

I/3 (E55), zastavovací politika meziregionálními vlaky v Rakousku (příliš mnoho 

zastávek, které prodlužují jízdní doby). 

Příležitosti:  návazná autobusová doprava z Kaplice, P+R v okolí tratě, přímé vlaky České 

Budějovice – Lipno nad Vltavou, změna zastavovací politiky mezi Summerau a 

Lincem a vytvoření rychlého segmentu v celé trase mezi Českými 

Budějovicemi/Prahou a Lincem.  

Hrozby:   pokles obyvatelstva v okolí tratě (pohraničí), stálá podpora zastavování na 

všech zastávkách mezistátních vlaků v úseku Linz – Summerau, odliv 

cestujících související s dokončením souběžné D3/S10 v celém úseku České 

Budějovice – Linec. 

4.3.1.6. 197 Číčenice – Nové Údolí 

Regionální železniční trať, s rozdílnou přepravní zátěží v úseku Číčenice – Prachatice 

a Prachatice – Nové Údolí. V úseku Prachatice – Číčenice vhodná pro páteřní obsluhu, 

ve špičkách pracovních dní je zde zaveden hodinový interval osobních vlaků. Vysoká 

důležitost v rámci turistické dopravy, zejména v úseku Černý Kříž – Nové Údolí.  Na trati 

zaveden radioblok pro zvýšení bezpečnosti železničního provozu dle předpisu SŽDC D4. 

Silné stránky:  dobrá poloha stanic v úseku Číčenice – Prachatice, dostupnost turistických cílů 

v NP Šumava. 

Slabé stránky: nízká traťová rychlost, nekonkurenceschopnost mezi Prachaticemi a Volary.  
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Příležitosti:  zahuštění regionální dopravy mezi Prachaticemi a Vodňany, potenciál 

cestujících mezi Prachaticemi a Volary (turistický ruch – východisko značených 

tras - Libín, severozápadní okraj VVP Boletice,…), lepší provázání regionálních 

autobusů pro obsluhu Prachatic, zkvalitnění vozového parku v případě 

zajištění provozu dopravcem vybraným v nabídkovém řízení. 

Hrozby:   Pokles turistického ruchu, a změna struktury obyvatelstva (pokles počtu 

obyvatel).  

4.3.1.7. 198 Strakonice - Volary 

Regionální železniční trať, podobně jako na trati 197, s rozdílnou přepravní zátěží v úseku 

Vimperk – Strakonice a Vimperk – Volary. V dolním úseku převládá pravidelná dojížďka, 

v horním úseku (do Volar) je značný vliv turistického ruchu vzhledem k atraktivnímu vedení 

tratě z pohledu turistického ruchu. Vhodná pro páteřní obsluhu, zejména v úseku Vimperk – 

Strakonice. 

Silné stránky:  dobré vedení tratě, v blízkosti osídlení (Vimperk – Strakonice) a turistických 

cílů (Vimperk – Volary).  

Slabé stránky: nízká traťová rychlost, vzdálenost ŽST Vimperk od centra města. 

Příležitosti:  koordinace s autobusovou dopravou v úseku Vimperk – Strakonice, zkvalitnění 

vozového parku v případě zajištění provozu dopravcem vybraným 

v nabídkovém řízení. 

Hrozby:   pokles turistického ruchu, vysidlování pohraničních regionů, další komerční 

autobusové linky (zejména v úseku Vimperk – Strakonice) 

4.3.1.8. 199 České Budějovice - České Velenice 

Celostátní železniční trať, elektrizována trakční soustavou 25 kV 50 Hz, důležitost především 

v regionální dopravě, doplněk je mezistátní doprava především v relaci České Budějovice – 

Vídeň, v současnosti zajištěna možností přestupu v ŽST České Velenice. 

Silné stránky:  konkurenceschopná traťová rychlost, elektrizace včetně obnovy železničního 

svršku, přímé vedení. 

Slabé stránky: nízká provázanost s VLD, absence přímého spojení do Vídně.  

Příležitosti: zkvalitnění návaznosti vlak-autobus ve vybraných stanicích, hodinový takt 

(alespoň ve špičkách pracovních dní), P+R, přímé spojení České Budějovice – 

Vídeň 



23 

 

Hrozby:   změny na ÖBB v úseku Vídeň – České Velenice, pokles počtu obyvatelstva 

v příhraničních oblastech.  

4.3.1.9. 200 Zdice – Protivín 

Celostátní železniční trať, elektrizovaná jen v úseku Protivín – Písek, důležitost především 

v regionální dopravě Písek – České Budějovice a v meziregionální (dálkové) v relaci Písek – 

Příbram (Praha).  

Silné stránky: dobré vedení tratě, větší centra vyjížďky a dojížďky v její bezprostřední 

blízkosti (Čimelice, Mirovice, průmyslová zóna Písek-Dobešice). 

Slabé stránky: absence přímých regionálních vlaků v úseku Písek – České Budějovice, poloha 

ŽST v Písku, nízká traťová rychlost. 

Příležitosti: spěšné vlaky Písek – České Budějovice, zvýšení traťové rychlosti v úseku Písek 

– Zdice.  

Hrozby:   komerční autobusy v úseku Písek – České Budějovice, omezení v rámci 

dálkové železniční dopravy, pokles počtu obyvatel v oblasti severně od Písku. 

4.3.1.10. 201 Tábor – Ražice 

Významná regionální železniční trať s vazbami na dálkovou dopravu v Táboře (ČB/Praha) 

a Ražicích (zejména směr Plzeň), jednokolejná elektrizovaná 25 kV 50 Hz jen v úseku Ražice - 

Písek, s významným centrem vyjížďky (Milevsko) na oba směry (Tábor a Písek) 

Silné stránky: odpovídající traťová rychlost v rámci regionální dopravy (70 km/h), 

rovnoměrná sídla na obou koncích tratě. 

Slabé stránky: technický stav mostu v Červené nad Vltavou, vedení mimo menší obce. 

Příležitosti:  celodenní hodinový interval osobních vlaků, P+R, elektrizace v úseku Písek 

město – Písek (spěšné vlaky Písek město – České Budějovice/Strakonice), 

oslabení VLD mezi Pískem a Milevskem. 

Hrozby:  komerční autobusové linky ve směru Písek – Tábor.  
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4.3.1.11. 202 Tábor – Bechyně 

Regionální železniční trať, elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 1500 V, v Táboře 

vazby na dálkovou a regionální dopravu. Vhodná pro páteřní obsluhu. 

Silné stránky:  dobré vedení tratě, blízkost center obcí (charakter téměř příměstské dopravy), 

elektrizace, turistická atraktivita. 

Slabé stránky: nízká traťová rychlost, malé poloměry oblouků.  

Příležitosti: moderní vozidla elektrické trakce umožňující dynamičtější jízdu > zkrácení 

jízdních dob, zavedení taktové dopravy, odstranění souběhů s VLD, P+R 

v Bechyni.  

Hrozby:  komerční autobusové linky Praha – Tábor – Bechyně – České Budějovice / Týn 

nad Vltavou.  

4.3.1.12. 203 Březnice – Strakonice 

Regionální železniční trať, dopravně provázaná s dálkovou dopravou v ŽST Strakonice 

a Březnice, jednokolejná, neelektrizovaná, s vyšším přepravním zatížením v úseku Strakonice 

– Blatná, část tratě ve Středočeském kraji. Vhodná pro páteřní obsluhu regionu v úseku 

Strakonice – Blatná. 

Silné stránky: dobré vedení tratě v blízkosti sídel, propojení s dálkovou dopravou. 

Slabé stránky: nízká traťová rychlost, poloha ŽST Blatná  na okraji města. 

Příležitosti: hodinový interval regionální dopravy v úseku Blatná – Strakonice, zlepšení 

přestupních vazeb na VLD pro obsluhu města Blatná. 

Hrozby:  zhoršení technického stavu tratě, kolize s objednávkou Středočeského kraje 

4.3.1.13. 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice  

Celostátní železniční trať, částečně dvoukolejná, elektrizovaná trakční soustavou 25 kV 50 Hz 

(jihočeský úsek), součást 4. tranzitního železničního koridoru s maximální rychlostí 

do 160 km/h. Vhodná pro páteřní expresní obsluhu regionu. V úseku Tábor – Benešov 

společná objednávka po dohodě se Středočeským krajem.  

Silné stránky:  dobré trasování, vysoká rychlost v modernizovaných úsecích, vybavení stanic 

a zastávek. 
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Slabé stránky: dosud chybějící modernizované úseky Sudoměřice – Votice, Soběslav – Doubí 

u Tábora a Nemanice - Ševětín,  

Příležitosti:  Spěšné vlaky České Budějovice – Tábor, osobní/spěšné vlaky v relaci České 

Velenice – Benešov u Prahy, spěšné vlaky České Budějovice – Jindřichův 

Hradec, P+R v okolí tratě. 

Hrozby:  zpomalování /předjíždění/ regionální dopravy dálkovou dopravou (zejména 

nekoordinovaná komerční doprava), skluz v investiční výstavbě 4. koridoru. 

4.3.1.14. 224 Tábor - Horní Cerekev 

Regionální železniční trať, jednokolejná, neelektrizovaná, společná objednávka s Krajem 

Vysočina. Vhodná pro páteřní obsluhu v úseku Tábor – Chýnov. 

Silné stránky:  úsek Tábor – Chýnov konkurenceschopný vůči VLD, provázání s dálkovou 

dopravou v Táboře. 

Slabé stránky: neatraktivní provozní koncept, poloha ŽST Chýnov vůči centru města. 

Příležitosti:  nová zastávka Tábor – Měšice, příměstské vlaky Tábor – Chýnov, spěšné vlaky 

Tábor – Pelhřimov – Jihlava, turistický ruch (Chýnovská jeskyně, vazba na 

JHMD). 

Hrozby:  kolize s dopravním konceptem Kraje Vysočina 

4.3.1.15. 225 Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí 

Celostátní železniční trať, jednokolejná, elektrizovaná trakční soustavou 25 kV 50 Hz, 

společná objednávka s Krajem Vysočina. Vhodná pro páteřní obsluhu ve frekvenčně silnějším 

úseku Jindřichův Hradec – Veselí nad Lužnicí. 

Silné stránky:  provozní koncept v úseku Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec, přípoje na 

vlaky dálkové dopravy ve Veselí nad Lužnicí. 

Slabé stránky: nízká traťová rychlost, neúplný dvouhodinový takt rychlíků. 

Příležitosti:  spěšné vlaky Jindřichův Hradec – České Budějovice (proklad rychlíků), 

kapacitní P+R v Jindřichově Hradci pro region, modernizace / novostavba 

v úseku Jindřichův Hradec – Veselí nad Lužnicí, zkrácení přestupních vazeb 

Jindřichův Hradec > Praha. 

Hrozby:  kolize s dopravním konceptem Kraje Vysočina 
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4.3.1.16. 226 Veselí nad Lužnicí - České Velenice 

Celostátní železniční trať, jednokolejná, neelektrizovaná, s vazbami na dálkovou dopravu ve 

Veselí nad Lužnicí a na mezistátní dopravu do Vídně, velký význam v turistickém ruchu. 

Vhodná pro páteřní obsluhu. 

Silné stránky:  dobré směrování, vysoká traťová rychlost. 

Slabé stránky: provozní koncept, vozový park (neumožňuje využití maximální traťové 

rychlosti). 

Příležitosti:  hodinový takt regionální dopravy, modernizace tratě a elektrizace, nasazení 

výkonných vozidel. 

Hrozby:  zachování současného provozního konceptu a vozového parku, nerealizace 

investiční akce (modernizace a elektrizace tratě) 

4.3.1.17. 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice 

Regionální železniční trať, jednokolejná, neelektrizovaná, společná objednávka s Krajem 

Vysočina. Vazby na dálkovou dopravu především v relaci Dačice / Slavonice > Jihlava. Vhodná 

pro páteřní obsluhu. 

Silné stránky:  dobré vedení a polohy zastávek v centrech / blízkosti center obcí.  

Slabé stránky: nízká traťová rychlost, provozní koncept v úseku Dačice – Slavonice poplatný 

potřebám Kraje Vysočina. 

Příležitosti:  posílení úseku Dačice – Slavonice (především doprava do průmyslové zóny 

v Dačicích a zajištění návozu od vlaku), přímé vlaky (částečně Sp) Havlíčkův 

Brod – Slavonice, P+R. 

Hrozby:  pokles turistického ruchu, změna struktury obyvatelstva v regionu (vysidlování 

příhraniční oblasti), nerealizace investiční akce (revitalizace tratě).  

4.3.1.18. 228 Jindřichův Hradec – Obrataň 

Úzkokolejná regionální železniční trať, neelektrizovaná, jednokolejná, společná objednávka 

Jihočeského kraje a Kraje Vysočina, s frekvenčně silnějším úsekem Kamenice nad Lipou – 

Jindřichův Hradec. Na území Jihočeského kraje vhodná pro páteřní obsluhu. Provozovatel 

JHMD (provoz + infrastruktura). 

Silné stránky:  dobrá poloha zastávek a vedení tratě. 
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Slabé stránky: nízká traťová rychlost, neatraktivní provozní koncept 

Příležitosti:  zatraktivnění úseku Kamenice nad Lipou – Jindřichův Hradec, zastávka Dolní 

Skrýchov (Jindřichův Hradec), rozvoj turistického ruchu podél tratě. 

Hrozby:  možné problémy dopravce   

4.3.1.19. 229 Jindřichův Hradec - Nová Bystřice 

Úzkokolejná regionální železniční trať, neelektrizovaná, jednokolejná, důležitá zejména 

v turistickém ruchu. 

Silné stránky: vedení turisticky atraktivní lokalitou 

Slabé stránky: vedení daleko od významnějších obcí, kromě úseku Blažejov – Jindřichův 

Hradec nevhodná pro páteřní obsluhu v rámci pravidelného dojíždění, 

nekonkurenceschopná jízdní doba Jindřichův Hradec – Nová Bystřice 

Příležitosti:  rozvoj nabídky v turistické dopravě, pravidelné v úseku Blažejov – Jindřichův 

Hradec 

Hrozby:  pokles turistického ruchu, změna struktury obyvatelstva v příhraničních 

oblastech, možné problémy dopravce 

4.3.2.  Veřejná linková doprava 

Celkový pohled na veřejnou linkovou dopravu prostřednictvím SWOT analýzy: 

Silné stránky: 

 Častá obsluha ve špičkách pracovních dní 

 Dostupnost odlehlých a málo osídlených osad a obcí alespoň 2/3 páry spojů / pracovní den 

 Mnoho atraktivních přímých spojení s krajským městem / regionálními centry 

 Vzájemné přípoje mezi jednotlivými autobusovými spoji 

 Nezanedbatelné množství komerční dopravy (alternativní obsluha o víkendech, v sedlech…) 

Slabé stránky: 

 Mnoho variant vedení linek VLD, různá omezení 

 Omezený rozsah obslužnosti mimo špičky pracovních dní (sedlo, večer) daný nízkou frekvencí 

cestujících (charakteristikou kraje) 

 Omezené možnosti využití v turistickém ruchu, zejména o víkendech 

 Nedostatečná provázanost s železniční dopravou, chybějící přestupní terminály  

 Absence integrovaného dopravního systému 
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 Riziko kongescí (zejména České Budějovice) > nepředvídatelné prodloužení jízdních dob 

Příležitosti: 

 Vybudování přestupních terminálů vlak - autobus 

 Atraktivní vozový park – nízkopodlažní klimatizovaná vozidla a moderní informační systém 

 Preferenční opatření pro VLD ve městech 

 Vložení regionálních komerčních spojů do ZVS 

 Rozvoj integrovaného dopravního systému 

Hrozby: 

 Více nekoordinovaných komerčních spojů dálkové dopravy 

 Nestabilita stávajících regionálních komerčních spojů  

 Pokles počtu cestujících 

 Další zpomalení silničního provozu v centrech měst, kongesce 

 Zhoršení stavu komunikací 

4.3.3. Doprava na objednání 

Systém autobusů na objednání (dříve zavolání) je provozován v závazku veřejné služby 

v Jihočeském kraji od 12. 6. 2011 v mikroregionu Milevsko.  

Pro další rozšíření tohoto systému dopravy byla nutná úprava příslušné legislativy, tj. zákon 

č. 111/94 Sb. o silniční dopravě a především vydání nové Vyhlášky o jízdních řádech veřejné 

linkové dopravy č. 122/2014 Sb. Vyhláška č. 122 nabyla účinnosti dnem 1. září 2014. 

Vyhláška definuje pojem spoj na objednání, včetně podmínek provozu těchto spojů.  

Od 14. prosince 2014, tj. od termínu nových jízdních řádů, se zveřejňují spoje na objednání 

v celostátním informačním systému (CIS), čímž je zajištěna vyšší informovanost cestující 

veřejnosti.   

Od 1. 1. 2015 byly spoje na objednání rozšířeny na oblast Vlachovo Březí. 

Autobusy na objednání je možné vnímat jako doplňkový systém, který by představoval max. 

1 - 3 % z celkového objemu ujetých km v závazku veřejné služby s cílením na sedlové spoje 

v příhraničních či málo osídlených oblastech našeho regionu. V současnosti představují spoje 

na objednání z výkonového hlediska 0,3 % z celkových výkonů v závazku veřejné služby. Další 

rozšíření by mohlo následovat v mikroregionech Dačice, Český Krumlov a Kaplice. 

Spoje na objednání již svým charakterem, tzn. že jsou využívány v oblastech s řídkým 

osídlením a v sedlových časech, předznamenávají poměrně velkou finanční náročnost. Jejich 

další využití je především v uplatnění na stávajících spojích s nízkým využitím, které však 

nelze z různých příčin zrušit (např. hospodářsky slabá oblast, pohraniční oblast) – pak je tato 
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forma dopravy vhodným řešením. Je zachována dopravní obslužnost a finanční prostředky 

kraje jsou čerpány pouze v případě, že spoj využije alespoň jeden cestující. Takto bylo 

postupováno v oblasti Vlachova Březí. 

Pro vyšší rozšíření spojů na objednání u více dopravců bude nutný společný dispečink pro 

možnost řádné kontroly ze strany provozujících dopravců.  

Pro racionalizaci veřejné linkové dopravy bude v budoucnu prioritní nasazování 

malokapacitních autobusů na málo obsazovaných spojích. V současné době 

je z cca 380 autobusů denně nasazených na dotovaných spojích 58 malokapacitních 

autobusů.  

 

Obrázek 1 – malokapacitní autobus, který efektivně obslouží řídce osídlené oblasti. Zadní část 

autobusu je uzpůsobena pro přepravu kočárků / vozíčkářů 
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4.3.4. Integrovaný dopravní systém 

V uplynulém období společnost JIKORD v rámci řešení koordinace veřejné dopravy, 

realizovala optimalizaci modelů dopravy v několika mikroregionech (Milevsko, Lipensko, 

Netolicko, Kaplicko, Dačicko).  Na základě koaliční smlouvy ze dne 8. 11. 2012, části doprava 

a dopravní obslužnost, přistoupila společnost JIKORD k přípravě zavedení integrovaného 

dopravního systému. Prvním krokem bylo, v úzké součinnosti s městem Jindřichův Hradec, 

zavedení IDS na úrovni tohoto města a jeho místních částí. Od 1. ledna 2014 zde byl zahájen 

provoz IDS pod hlavičkou Jihočeského koordinátora dopravy, i když prozatím bez železnice 

(byla integrována regionální autobusová doprava a MHD na bázi jednoho dopravce). 

Pro zajištění přípravy krajské IDS nebyl JIKORD dostatečně personálně vybaven a proto 

uvítal, že Jihočeský kraj uzavřel dne 14. 10. 2013 Memorandum o podpoře technických 

oborů VŠTE. Na základě tohoto dokumentu byla zpracována smlouva mezi Jihočeským 

koordinátorem dopravy a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých 

Budějovicích, Katedrou dopravy a logistiky, ve věci zřízení společného odborného pracoviště.  

Činnost společného pracoviště Jihočeského koordinátora dopravy a Vysoké školy technické 

a ekonomické byla zahájena od 1. 1. 2014.  

K prvnímu úkolu společného pracoviště patřilo, zpracování studie „Posouzení efektivity 

zavedení IDS v Jihočeském kraji“. Studie charakterizuje důvody a cíle zavedení IDS 

v Jihočeském kraji, analyzuje současný stav veřejné dopravy v Jihočeském kraji a zejména 

navrhuje variantní řešení postupného zavádění IDS, včetně zhodnocení nákladů a míry rizik 

souvisejících s jeho aplikací. V souvislosti s přípravou na zavedení IDS zpracovalo společné 

pracoviště inventarizaci nedotovaných spojů, které smluvní dopravci zajišťují na komerčním 

základě mimo závazek veřejné služby, s cílem postupně převést tyto spoje do závazku 

veřejné služby. K pokrytí provozních ztrát těchto spojů jsou využívány mimo jiné také 

úspory realizované společností JIKORD v nasazení malokapacitních autobusů a úspory 

realizované na spojích s charakterem městské dopravy dosud hrazené z rozpočtu kraje. Tyto 

spoje s charakterem  městské hromadné dopravy byly provozovány po území měst Český 

Krumlov, Milevsko, Prachatice, Třeboň, Týn nad Vltavou a Vimperk jako součást 

vnitrokrajských linek v závazku veřejné služby  a tudíž jejich provozní ztrátu hradil Jihočeský 

kraj. Od roku 2015 je provoz těchto spojů a z toho vyplývající úhrada ztráty postupně 

převáděn do kompetence příslušných městských úřadů. 

V závěru měsíce ledna 2015 byla zpracovaná studie předložena k oponentuře Dopravní 

fakultě Českého vysokého technického v  Praze s tím, že oponentní posudek byl zpracován 

k 31. březnu 2015. Na základě vypořádání připomínek z oponentního posudku zaslal 

dne 26. 5. prof. Ing. Petr Moos, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní; člen vědecké rady 

ČVUT) odboru dopravy Jihočeského kraje závěrečný oponentní posudek. Součástí tohoto 

závěrečného oponentního posudku je i doporučení, že na uvedenou studii by měly navázat 
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prováděcí projekty, které by měly vždy konkrétní část široké problematiky podrobně 

rozpracovat do konkrétní a realizační roviny. Uvedená studie byla předložena vedení kraje 

a bylo rozhodnuto o zpracování prováděcího projektu „Zavedení IDS pro oblast 

Českobudějovicka“, jako centrální a spádové oblasti Jihočeského kraje s nejvyšší hustotou 

osídlení.  

Společné pracoviště dále na základě předchozích aktivit souvisejících se zavedením IDS 

zpracovalo krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti. Krátkodobým cílem, 

který byl řešen po dohodě se všemi smluvními  dopravci, bylo zavedení krajské celosíťové 

jízdenky s názvem JIKORD plus. K návrhu celokrajské jízdenky bylo přistoupeno na základě 

praktických zkušeností koordinátorů v  Ústeckém i Libereckém kraji, kde byl tento formát 

jízdenky využíván již několik let před zavedením samotného IDS. Integrovaná jízdenka platí 

od 1. července 2015 ve všech spojích veřejné dopravy smluvních dopravců, kromě JHMD a.s., 

na území Jihočeského kraje (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, regionální i dálkové 

autobusy, MHD). Je rovněž akceptována na celé lince WA15 Telč – Raabs an der Thaya 

(i v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku) a také na celé lince 433 710 Zelené autobusy 

(i v Plzeňském kraji). Jízdenka JIKORD plus je uznávána mimo území Jihočeského kraje též na 

některých železničních tratích, v rozsahu jízdenky ČD region Jihočeský. Platnost jízdenky 

JIKORD plus je stanovena na jeden den s přesahem do 3. hodiny ranní dne následujícího. 

V pracovní dny může na jízdní doklad cestovat 1 dospělý a 1 dítě do 15 let. O víkendech 

a státních svátcích ČR 2 dospělí a až 3 děti do 15 let. Cena jízdního dokladu JIKORD plus je 

250,- Kč včetně DPH. Období prvních měsíců provozu bylo obdobím zkušebním, ve kterém 

byla testována jak spolupráce s dopravci, tak i naplňování smluvních vztahů, které byly 

zajištěny pouze na období do 31. 12. 2015. Získané zkušenosti byly promítnuty do úpravy 

smluv s účinností od 1. 1. 2016. Zavedení celokrajské jízdenky JIKORD plus umožnilo 

cestujícím seznámení s výhodností integrované jízdenky, zejména s možností 

kombinovaného cestování všemi dopravními prostředky bez nutnosti placení úsekového 

jízdného a tím získání důvěry v tento systém cestování.  

Ve střednědobém časovém horizontu se předpokládá realizace komplexního 

koordinovaného dopravního modelu regionu Českobudějovicka s předpokládaným datem 

zahájení provozu od 1. ledna 2017. Prováděcí projekt pro zavádění IDS Českobudějovicka byl 

zpracován v průběhu měsíců červen – srpen 2015, navázal na výše uvedenou studii 

a rozpracoval rozsah, technické a tarifní zabezpečení IDS pro oblast Českobudějovicka, 

včetně nákladů souvisejících s integrací této oblasti.  Pro 1. fázi integrace je oblast 

ohraničena významnými městy a obcemi v okolí Českých Budějovic se spádovostí 

do krajského města. Jedná se o obce Hluboká nad Vltavou, Zliv, Brloh, Křemže, Velešín, 

Trhové Sviny, Jílovice, Lišov a Ševětín. Uvedená oblast zahrnuje 90 obcí převážně 

z okresu České Budějovice. Českobudějovicko bylo vybráno jako centrální a spádová oblast 

Jihočeského kraje s nejvyšší hustotou osídlení. Je zde provozována MHD  České Budějovice, 
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současně do této oblasti vstupují páteřní železniční tratě a zajíždí sem většina autobusových 

dopravců. Počet dojíždějících i vyjíždějících osob do samotného krajského města je 

několikanásobný oproti ostatním městům. Realizace IDS v této oblasti poskytuje 

dostatečnou záruku pro posouzení přínosů IDS v návaznosti na vložené finanční prostředky. 

Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů ročního provozu IDS Českobudějovicka bude 

možné rozhodnout o případném následném rozšíření systému do dalších územních celků 

a o zapojení dalších smluvních dopravců.  Mimo územního vymezení je v projektu zpracován 

návrh na začlenění celkem 87 tratí a linek veřejné dopravy. Z tohoto celkového počtu je 

navrženo 5 železničních tratí (části tratí), 60 autobusových linek (jednotlivé úseky nebo celé 

linky v návaznosti na vedení trasy linky) a 22 linek MHD České Budějovice v plném rozsahu. 

Z důvodu zachování provozu spojů dosud provozovaných na komerční bázi, včetně možnosti 

ovlivnění jejich tras a časových poloh byl realizován postupný převod těchto spojů do 

závazku veřejné služby.  

Provoz tratí a linek veřejné dopravy zařazených do IDS Českobudějovicka je zajišťován 

třemi autobusovými dopravními společnostmi (GW BUS a. s., České Budějovice; 

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. a Comett plus, spol. s r. o., Tábor), železničním 

dopravcem České dráhy, a.s., a Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. 

Tito dopravci zajišťují více jak 90 % dopravní obslužnosti navrhované oblasti. Projekt 

obsahuje také seznam zaintegrovaných zastávek dle přepravních systémů (veřejná linková 

doprava, železniční doprava a městská hromadná doprava). Zavedení IDS ve výše 

navrhovaném rozsahu představuje zapojení 327 zastávek veřejné linkové dopravy, 

128 zastávek MHD České Budějovice, 77 zastávek společných pro VLD a MHD 

České Budějovice a 34 železničních zastávek. Celkem je navrženo zapojení 566 zastávek.  

V souladu se závěry studie „Posouzení efektivity zavádění IDS v Jihočeském kraji“ 

a s ohledem na kalkulované finanční náklady a požadovaný termín realizace je navrženo 

zavedení IDS s využitím papírových jízdenek s následným možným přechodem na čipové 

karty, respektive na odbavení s využitím bezkontaktních bankovních karet. Tento systém, 

který v současné době využívá např. Jihomoravský kraj, nevyžaduje budování kartového 

centra, a tudíž dochází ke snížení jednorázových i opakovaných ročních nákladů a také ke 

zkrácení doby realizace. Základ navrženého tarifního systému tvoří zónový tarif s cenovým 

zvýhodněním časových jízdenek. Původní kilometrické tarify jednotlivých dopravců zůstávají 

zachovány a bude možné je využívat v případě jednotlivých jízdenek, nebo v případě 

nevýhodnosti zónového tarifu u časových jízdenek. Tarif MHD České Budějovice je 

akceptován v plném rozsahu, navíc časové jízdenky vydané Dopravním podnikem města 

České Budějovice (DPMČB) budou akceptovány po katastrálním území města České 

Budějovice i ve vozidlech zaintegrovaných autobusových linek a železničních tratí. Pro 

cestující, kteří využijí služeb veřejné linkové dopravy nebo ČD, vzniká nová možnost 

zakoupení jedné integrované jízdenky na všechny přepravní systémy, včetně 
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MHD České Budějovice. Také tento prováděcí projekt byl předložen samosprávným orgánům 

a náklady související se zavedením IDS pro oblast Českobudějovicka v roce 2016 jsou 

zapracovány do rozpočtu Jihočeského kraje a společnosti JIKORD.  

24. března 2016 schválila Rada Jihočeského kraje svým Usnesení č. 313/2016/RK-84 

harmonogram zavedení integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje, který 

konkretizuje postup jednotlivých opatření nutných k zavedení IDS v termínu od 1. ledna 2017 

(výběrová řízení na software na rozúčtování tržeb, výběr tarifních zón pro časové kupóny, 

označníky IDS, implementace Tarifu IDS a Smluvních přepravních podmínek do přepravních 

systémů jednotlivých dopravců, smluvní ujednání, proškolení personálu, propagace systému 

apod.). Na základě vyhodnocení zkušebního provozu IDS Českobudějovicka bude rozhodnuto 

o dalším postupu zavádění IDS Jihočeského kraje.   

Realizace nabídkových řízení zejména z důvodu ukončení platnosti smluv v roce 2019 se 

všemi dopravci a postupný rozvoj integrované dopravy v rámci kraje patří k dlouhodobým 

cílům společnosti JIKORD s.r.o. Návrh postupu další integrace veřejné dopravy v Jihočeském 

kraji je uveden v kapitole „Integrace veřejné dopravy v Jihočeském kraji“. 

4.3.5. Doprava mimo režim DO, současné standardy nabídky dopravních příležitostí 

Vedle dopravy v závazku veřejné služby funguje na území Jihočeského kraje množství 

komerčních linek. Zpravidla se jedná o dálkové linky z téměř každého významnějšího města 

do Prahy, některé do Brna či Hradce Králové. Na vnitrostátních linkách se můžeme setkat 

s několika různými přepravními segmenty. Zejména dopravce RegioJet (Student Agency) 

provozuje expresní linky, které staví jen ve vybraných největších sídlech a snaží se maximálně 

urychlit cestu, zatímco ostatní dopravci provozují linky, které alespoň na území jižních Čech 

zastavují v téměř všech větších obcích na trase. Tyto linky jsou obvykle provozovány 

regionálními dopravci a doplňují tak dopravní obslužnost. V minulých letech prošly dálkové 

linky výraznou redukcí, zejména ve směru z Českých Budějovic / Písku na Brno, zatímco 

expresní dálkové linky byly v tomto směru posíleny.  

Doplňkem komerční dopravy jsou i mezistátní linky – dvakrát denně linka pod značkou 

WestBahn / WestBus mezi Prahou a Lincem, která je provozována dopravcem Blaguss 

Slovakia s.r.o. a jednou / dvakrát (v sezóně) týdně je provozována mezistátní linka Praha – 

Janov (Itálie) společnosti RegioJet /Student Agency/. V minulosti byly provozovány 

mezistátní linky do Banské Bystrice, na Ukrajinu či sezónní linka do Nice. Denně je v provozu 

autobusová linka dopravce Hellö Bus Praha – České Budějovice – Venezia (Itálie). 

Součástí komerční dopravy jsou i některé regionální linky, např. do 12. 6. 2016 byla VLD mezi 

Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem/ Kaplicí převážně na komerční bázi dopravců. 

Převzetí těchto linek do ZVS souvisí s obsluhou okolních, i těch nejmenších, obcí a jejich 

místních částí, zařazených do IDS JK a přinese především stabilitu nabídky veřejné dopravy, 
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možnost upravovat a rozvíjet linky podle potřeb koordinátora dopravy a požadavků 

samospráv. Další důležité spoje provozované na komerční riziko jsou na linkách ve směru 

Tábor a Prachatice a budou převedeny do ZVS k 11. 12. 2016. Vedle toho jsou provozovány 

v rámci Jihočeského kraje i linky dopravců, kteří nemají s Jihočeským krajem smlouvu o ZVS, 

jedná se jen o doplněk systému veřejné dopravy. 
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5. Přepravní vztahy 

Kapitola obsahuje pohled na sílu přepravních vztahů v rámci Jihočeského kraje a sousedních 

oblastí, v hlavním textu jsou popsány nejdůležitější přepravní vztahy. Součástí kapitoly je 

také porovnání konkurenceschopnosti veřejné dopravy. Velká část doplňujících informací 

(zejména přepravní vztahy v rámci regionů) se nacházejí v přílohách.  

5.1. Analýza přepravních vztahů  

5.1.1. Nejsilnější přepravní vztahy a relace 

V rámci přípravy PDOÚ byla provedena analýza celkové dojížďky mezi vybranými sídly 

v Jihočeském kraji. Jedná se o sídla nad 3 000 obyvatel, mezi kterými (sousedními) může být 

vedeno páteřní spojení. Data odpovídají roku 2011, kdy bylo provedeno sčítání lidu. Jedná se 

o data celkové dojížďky za prací a vzděláním, včetně nepravidelné (zejména nedělní), která 

je rovněž nezanedbatelná a může se při zkvalitnění dopravního spojení zčásti transformovat 

na pravidelnou.  

Tato analýza potvrzuje předpoklad, že nejvíce osob dojíždí do krajského města, zejména 

z okresních měst (téměř všechna okresní města jsou dostupná do cca hodiny jízdy veřejnou 

dopravou, případně automobilem). Je zde vidět ochota denně dojíždět za prací a studiem, 

jsou zde zahrnuti i studenti a učni dojíždějící nepravidelně (VŠ koleje, internáty). Se zvyšující 

vzdáleností se v tomto případě snižuje ochota dojíždět denně. Jedná se spíše o zatížení ve 

směru do Českých Budějovic, nicméně na těchto relacích existuje i protisměrné zatížení, 

např. ve směru do Tábora či Českého Krumlova. 

Další silné přepravní vztahy v okolí Českých Budějovic představují příměstské spojení ze 

sousedních obcí (Hluboká nad Vltavou, Dobrá Voda, Srubec, Litvínovice,…) a spojení z větších 

sídel v okruhu cca 30 km od města (Týn nad Vltavou, Velešín, Trhové Sviny,…). Obvykle se 

jedná o zatížení zejména do Českých Budějovic, kromě Hluboké nad Vltavou zde není další 

vyjížďkový směr z Českých Budějovic. 

Velmi silně zatížené jsou relace v oblasti Táborska, tedy zejména mezi Táborem, Sezimovým 

Ústím a Planou nad Lužnicí, které mají městský charakter a patří mezi nejsilnější v kraji. Další 

silné přepravní vztahy jsou mezi blízkými okresními městy a ORP/většími obcemi. Typickým 

příkladem je relace Větřní – Český Krumlov, kde Větřní funguje spíše jako sídliště a velké 

množství pracovních pozic, možnosti vzdělání a institucí a kulturního vyžití se nachází 

v Českém Krumlově. Nicméně dojížďka do okresních měst není tak výrazná na větší 

vzdálenosti jako v případě krajského města.  
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Slabě jsou zatíženy relace s jízdní dobou nad 60 minut, tyto relace jsou využívány zejména na 

nepravidelné dojíždění (internáty, VŠ) a i vzdálenější sousední města (např. Písek – Tábor), 

kde je obvykle podobná nabídka pracovních míst, služeb, vzdělání.  

Podrobný přehled je uveden v Příloze č. 2 - Tabulkách 27 – 30. 

Nejsilnější přepravní vztahy v rámci Jihočeského kraje 

Obec vyjížďky > obec dojížďky počet dojíždějících (2011) 

Hluboká nad Vltavou > České Budějovice  978 

Sezimovo Ústí > Tábor 838 

Větřní > Český Krumlov 685 

Český Krumlov > České Budějovice 643 

Zliv > České Budějovice  640 

Tábor > Sezimovo Ústí 631 

Lišov > České Budějovice  621 

Borovany > České Budějovice  594 

Planá nad Lužnicí > Tábor 565 

Třeboň > České Budějovice 542 

Velešín > České Budějovice  531 

Tábor > Planá nad Lužnicí  529 

Trhové Sviny > České Budějovice  513 

Týn nad Vltavou > České Budějovice 485 

Tábor > České Budějovice 407 

Písek > České Budějovice 398 

Jindřichův Hradec > České Budějovice 378 

Veselí nad Lužnicí > České Budějovice 330 

Protivín > Písek 326 

Prachatice > České Budějovice 313 

Tabulka 2 – nejsilnější přepravní vztahy v Jihočeském kraji, analýza přepravních vztahů je uvedena 

v Příloze č. 2 
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Nejsilnější relace v rámci Jihočeského kraje a jejich vyrovnanost 

relace 
počet 

dojíždějících 
(2011) 

počet 
dojíždějících 
v opačném 

směru 
(2011) 

Vyrovnanost 
(podíl počtu 
tam / zpět) 

celkem 

Sezimovo Ústí > Tábor 838 631 1,3 1469 

Hluboká nad Vltavou > České 
Budějovice  

978 256 3,8 1234 

Planá nad Lužnicí > Tábor 565 529 1,1 1094 

Český Krumlov > České Budějovice 643 258 2,5 901 

Větřní > Český Krumlov 685 90 7,6 775 

Lišov > České Budějovice  621 101 6,1 722 

Zliv > České Budějovice  640 35 18,3 675 

Třeboň > České Budějovice 542 97 5,6 639 

Borovany > České Budějovice  594 35 17,0 629 

Velešín > České Budějovice  531 78 6,8 609 

Trhové Sviny > České Budějovice  513 91 5,6 604 

Týn nad Vltavou > České Budějovice 485 41 11,8 526 

Tábor > České Budějovice 407 82 5,0 489 

Písek > České Budějovice 398 82 4,9 480 

Jindřichův Hradec > České Budějovice 378 52 7,3 430 

Protivín > Písek 326 89 3,7 415 

Strakonice > Písek 196 189 1,0 385 

Veselí nad Lužnicí > České Budějovice 330 26 12,7 356 

Kaplice > České Budějovice 288 65 4,4 353 

Prachatice > České Budějovice 313 30 10,4 343 

Vodňany > České Budějovice 281 53 5,3 334 

Strakonice > České Budějovice 256 35 7,3 291 

Tabulka 3 – přehled nejsilněji zatížených relací v Jihočeském kraji a jejich vyrovnanost 

(nejvyrovnanější relace jsou zvýrazněny tučně) 

Vzhledem k povaze regionu převládá jednosměrná dojížďka, výjimku představují relace mezi 

blízkými městy podobného významu. Například velmi vyrovnaná je relace Strakonice – Písek, 

kde se jedná o sousední okresní města s podobným rozložením služeb a možnosti 

zaměstnání / studia. Na Táborsku se jedná o sousední města, veřejná doprava má spíše 

charakter MHD, významná část spojů VLD je zde provozována jako součást MHD / IDS Tábor. 

Tyto relace, vzhledem k jejich vyrovnanosti, budou vykazovat nízké provozní náklady, jelikož 

dopravní prostředky budou obsazeny obousměrně, zatímco např. u relace Prachatice – 

České Budějovice lze očekávat prázdné spoje v protisměru dojížďky.  
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5.1.2. Regionální přepravní vztahy v rámci Jihočeského kraje 

Kromě nejdůležitějších přepravních vztahů v Jihočeském kraji je nutné také posuzovat 

přepravní vztahy v rámci jednotlivých oblastí, jelikož existují významné toky cestujících i mezi 

menšími obcemi / z menší obce do spádového sídla. Například je velmi silný přepravní vztah 

Kájov – Český Krumlov, přičemž Kájov má pouze 1733 obyvatel, z nichž 328 dojíždí do 

Českého Krumlova. Podrobná analýza přepravních vztahů je uvedena v Příloze č. 2. 

5.2. Porovnání konkurenceschopnosti veřejné a individuální dopravy 

V rámci zpracování PDOÚ byla provedena analýza porovnání veřejné hromadné dopravy 

s individuální dopravou pro města a obce nad 3000 obyvatel v Jihočeském kraji. 

Metodika porovnávání: 

1) Časové vzdálenosti jízdy autem vychází z vyhledávače tras na maps.google.com – jsou 

zvažovány ideální jízdní doby, které umožňuje infrastruktura při dodržování předepsané 

rychlosti. V hustém provozu může být jízdní doba automobilem výrazně delší, nicméně není 

možné ji v této metodice relevantně zohlednit 

2) Doba jízdy veřejnou dopravou je vždy nejkratší spojení během dne – pouze pro pracovní dny 

ve dnech školního vyučování (mimo pátek), jsou eliminovány náhodně jedoucí spoje 

(např. dálkové linky jedoucí pouze o víkendech/v pátek) 

3) Záměrně není specifikováno, zda-lise jedná o autobus / vlak či kombinaci, jde o výsledek 

veřejné dopravy jako celku 

4) U přestupních relací je započítána doba na přestup. Tato doba hraje významnou roli 

u cestování na větší vzdálenosti, jelikož většina kratších vzdáleností je zajištěna přímo bez 

nutnosti přestupu a vyčkávání na další spoj  

Konkurenceschopnost veřejné dopravy je velmi různorodá. Na páteřních spojeních 

z krajského města je velmi vyrovnaná, v některých případech veřejná doprava značně 

převyšuje i individuální (například České Budějovice – Zliv, kdy je počítána jízda automobilem 

20 minut, zatímco vlak (kategorie rychlík za 12 minut), případně je srovnatelná, nebo mírně 

pomalejší než osobní automobil. Dále v relaci Borovany – České Velenice je vlak 

(zastávkový!) o 13 minut rychlejší než osobní automobil. V obou případech se jedná o relace 

s kvalitní a přímo vedenou železniční tratí (rychlost 100 km/h).  

Mezi sousedními sídly propojenými přímými linkami nejsou značné rozdíly (je zpomaleno 

častějším zastavováním autobusu či odlišným vedením železniční tratě), které se dají 

eliminovat na silných relacích zavedením zrychleného segmentu (spěšný vlak či spoj VLD 

s méně zastávkami). 
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Největší rozdíly jsou mezi individuální a veřejnou dopravou na delších relacích mezi 

odlehlými sídly. Zdaleka nejhorších výsledků dosahuje spojení z Volar, Nové Bystřice, Blatné, 

Dačic či Vimperku. Jedná se však o delší relace, které jsou využívány jen příležitostně, 

zatímco 80% relací ve veřejné dopravě je do 50 km. Na těchto velkých rozdílech je prozatím 

vidět rezerva, která spočívá v kvalitnějším provázání vlakových a autobusových linek, 

zkrácení přestupních časů a přiblížení autobusových linek k železnici (ne vždy se nachází 

autobusové nádraží v těsné blízkosti vlakového a je nutná delší časová rezerva na přestup). 

Tyto problémy postupně odstraní budování přestupních terminálů v průběhu následujících 

let, některé jsou již ve stádiích zpracovávání projektové dokumentace. 

K výraznému urychlení individuální dopravy přispělo otevření části D3, zatímco nově 

otevírané úseky 4. tranzitního železničního koridoru nejsou zcela naplno využity, jelikož není 

dobudován souvislý úsek, kde by mělo smysl výrazné zkvalitnění nabídky regionální dopravy. 

K možnosti garantovat krátké přestupní vazby ve veřejné dopravě rovněž chybí centrální 

dispečink, kde by bylo možné sledovat pohyby dopravních prostředků a operativně řešit 

případné problémy. 

Zvolený mód dopravy ovlivňuje podstatně více faktorů, než jen hustota spojů a doba jízdy.  

Je to také celková cena jízdného z výchozího do koncového místa, počet přestupů, ale 

i faktory zdánlivě nesouvisející (např. nutnost nákupu spotřebního zboží v případě, že v místě 

bydliště není možná, u individuální dopravy cena pohonných hmot, atd. 

Podrobné přehledy časových vzdáleností automobilem a veřejnou dopravou, včetně jejich 

komplexního srovnání, jsou uvedeny v Příloze č. 6.  
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porovnání časových 
vzdáleností (VHD - AUTO) 

Tábor Písek Strakonice 
Jindřichův 

Hradec 
Český 

Krumlov 
Prachatice Milevsko Třeboň 

Týn nad 
Vltavou 

Dačice Vimperk 
Sezimovo 

Ústí 
Soběslav Kaplice 

    TA PI ST JH ČK PT MIL TŘE TNV DAČ VIM SZÚ SOB KAP 

České Budějovice 93 285 13 5 0 11 0 11 35 5 6 40 32 21 7 1 

Tábor 34 716 
 

10 22 16 38 66 7 15 17 54 58 1 0 32 

Písek 29 824 
  

5 55 32 18 16 35 32 82 28 18 34 27 

Strakonice 23 020 
   

43 29 12 32 30 25 73 5 31 67 54 

Jindřichův 
Hradec 

21 659 
    

29 55 42 9 40 14 76 12 3 52 

Český Krumlov 13 193 
     

23 84 27 44 69 53 43 27 8 

Prachatice 11 139 
      

41 44 40 86 7 56 59 43 

Milevsko 8 649 
       

43 14 94 68 18 24 61 

Třeboň 8 391 Legenda – rozdíly jízdních dob 
    

35 29 60 14 7 38 

Týn nad Vltavou 8 053 0 – 10 min 31 – 40 min 
     

111 56 31 53 40 

Dačice 7 548 11 – 20 min 41 – 60 min 
      

121 43 36 102 

Vimperk 7 534 21 – 30 min 61 a více min 
       

60 88 65 

Sezimovo Ústí 7 306 
            

0 64 

Soběslav 7 086 
             

24 

Tabulka 4 – porovnání veřejné a individuální dopravy, kompletní přehled je uveden v Příloze č. 6. Do této tabulky jsou zahrnuty i dálkové vlaky a 

komerční autobusové, které výrazně zkracují cesty veřejnou dopravou. Data jsou k JŘ 2015/2016, zejména v okolí tratě 220 lze očekávat zrychlení veřejné 

dopravy v souvislosti se zavedením segmentu expresních vlaků Praha – Linz v JŘ 2016/2017.  
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6.  Návrh rozvoje veřejné dopravy 

6.1. Linkové vedení a standardy kvality nabídky dopravní obslužnosti 

Návrh je zpracován s tím, že jeho podrobné rozpracování do 30. 6. 2017 bude předmětem 

připravované dokumentace pro nabídková řízení. Na tomto základě bude předložena 

1. aktualizace Plánu dopravní obsluhy území Jihočeského kraje 2017 - 2021. 

6.1.1. Rámcový návrh dopravní koncepce na železnici pro roky 2017 – 2021 

s výhledem do roku 2030 

Na základě zpracované SWOT analýzy pro jednotlivé tratě a SWOT analýzy veřejné linkové 

dopravy je navrženo následující řešení. Z analýzy vychází, že řada tratí je v Jihočeském kraji 

velmi dobře trasována, jsou elektrizované a hlavní tratě mají vysokou traťovou rychlost 

(100 – 160 km/h), navíc je v přípravě další elektrizace – tratě 226 České Velenice – Veselí nad 

Lužnicí a v rámci modernizace zvýšení rychlostních parametrů (rychlost 120 km/h). Vedle 

toho je v přípravě elektrizace na trati 201 v úseku Písek – Písek město. V rámci rozvoje 

železniční dopravy je vhodné, aby byl aplikován na páteřních spojeních hodinový interval 

s možností omezení v přepravních sedlech.  

Jízdní řády se v moderních dopravních systémech vyznačují naprostou jednotou – 

pravidelnými intervaly (obvykle 60 minutové) a odvozené dle přepravní poptávky (na silných 

relacích i 15/30 minutové a na nejslabších / dálkových také 120/240 minutové). Linky 

s pravidelnými intervaly jsou systematicky provázané a tvoří tak integrovaný taktový jízdní 

řád (ITJŘ)s pravidelnou dobou taktu (základní interval v celé síti, může být úsekově posílen). 

Díky jednotné ose symetrie je možné vytvářet systematické přípojné vazby mezi linkami 

a pravidelné přestupy.  

 

Obrázek 2 – aplikace ITJŘ a koncepce Bahn2000 přinesla ve Švýcarsku vysoký nárůst počtu 

přepravených osob. V podmínkách jižních Čech není možné dosáhnout tak vysokých čísel, ale při 

zavedení častého spojení v pravidelném taktu lze také očekávat nárůst počtu cestujících 
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ITJŘ je vhodný zejména pro železnici, ve VLD pro větší obce a města, kde se dá očekávat 

pravidelné cestování v průběhu celého dne u nezanedbatelného počtu osob. Meziměstské 

relace je vhodné řešit autobusovou linkou v hodinovém intervalu (omezení / posílení dle 

významu. Oproti tomu není možné zajistit spojení do malých obcí v pravidelném hodinovém 

taktu, který by byl po celý den ekonomicky neúnosný, spojení do malých obcí mimo páteřní 

autobusové linky a železnici je vhodné zajistit účelovými spoji, které zohlední místní potřeby 

obyvatel a zároveň budou mít v uzlech návaznosti na páteřní systém veřejné dopravy. 

Například spojení Bechyně - Týn nad Vltavou – České Budějovice může být v základu řešeno 

hodinovým intervalem na páteřní autobusové lince (s možným posílením ve špičce v úseku 

Týn nad Vltavou – České Budějovice), zatímco spojení do Týna nad Vltavou z okolních obcí 

(Dražíč, Bělčice, Albrechtice nad Vltavou…) může být řešeno účelovými spoji. Tyto spoje je 

pak následně vhodné v Týně nad Vltavou navázat tak, aby kromě dosažení lokálního cíle 

(např. začátek vyučování v Týně) byla možnost přestoupit (do 5/10 minut) na páteřní směr 

a dosáhnout tak rychle krajského města několikrát denně. 

Následující návrh je možná podoba koncepce veřejné dopravy pro roky 2017 – 2021 

s možností některých řešení v období let 2022 – 2030.  

Vysvětlivky: 

 Ex – linka MD ČR, expresní vlak, kategorie Ex, EC, IC (případně Rx se zastavovací politikou 

podobnou Ex) 

 R – linka MD ČR, vlak kategorie rychlík, případně Rx s obdobnou zastavovací politikou 

 RS – linka zrychleného vlaku (kategorie Sp) 

 S – linka osobního zastávkového vlaku (kategorie Os) 

Dálkové linky 2016 

číslo směr  základní intervaly 

R7 
(Linz -) Summerau - České 

Budějovice - Tábor 
60 min v úseku Praha - České 

Budějovice 
240 min v úseku České 

Budějovice - Summerau 

R11 
Plzeň - České Budějovice - 

Jihlava - Brno 
120 min v úseku České 

Budějovice - Plzeň 
120/240 min v úseku České 

Budějovice - Brno 

R26  
České Budějovice - Písek - 

Praha 
jednotlivé spoje (120/240 min) 

Dálkové linky 2017 

Ex7 
(Linz -) Summerau - České 

Budějovice - Tábor 
240 min v úseku České 

Budějovice - Summerau 

60 min pouze ve špičkách v 
úseku České Budějovice - 

Praha 

R17 České Budějovice - Praha 60 min 

R11A 
Plzeň - České Budějovice (- 

Jihlava - Brno) 
120 min 

R11B 
(Plzeň -) České Budějovice (- 

Jihlava - Brno) 
120/240 min 

R26  
České Budějovice - Písek - 

Praha 
jednotlivé spoje (120/240 min) 

Tabulka 5 – přehled dálkových linek MD ČR, objednávaných na území Jihočeského kraje 
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Regionální linky - pracovní verze číslování 

Tratě s dálkovou dopravou 

S11B 
Veselí nad Lužnicí - Počátky-

Žirovnice  
120/60 v úseku Jindřichův 
Hradec - Veselí nad Lužnicí 

120/240 v úseku Jindřichův 
Hradec - Počátky-Žirovnice 

RS11B 
S11B + České Budějovice – 

Veselí nad Lužnicí 
jednotlivé spoje, na trati 220 minimum zastávek 

S11A Strakonice - České Budějovice 120 

RS11A  Strakonice - České Budějovice jednotlivé spoje 

RS110A Strakonice – Plzeň jednotlivé spoje 

S17 Tábor - České Budějovice jednotlivé spoje 

RS17 Tábor - České Budějovice jednotlivé spoje 

S170 Tábor - Benešov 120 + jednotlivé spoje 

RS7 Linz - České Budějovice 240 

S7 
České Budějovice - Lipno nad 

Vltavou / Vyšší Brod 
jednotlivé spoje 

S70 Rybník - Lipno nad Vltavou 120 min 

S26 Protivín - Březnice (-Beroun) 120/240 

RS26 Písek - České Budějovice jednotlivé spoje 

Tratě s regionální dopravou 

S3 Tábor - Ražice 120/60 

S8 Strakonice - Blatná - Březnice 120 min 

S10 Blatná - Nepomuk účelové spoje 

S5 České Budějovice - Nové Údolí 
120, posílení jednotlivými spoji v letních měsících / celoročně v 

úseku České Budějovice - Český Krumlov 

S6 Číčenice - Nové Údolí 
120 min, úsek Prachatice - Číčenice posílen na 60 min ve 

špičkách pracovních dní 

S12 Volary - Strakonice 120 + účelové spoje v úseku Strakonice - Vimperk 

S2  
České Budějovice - České 

Velenice 
120 min 

RS2 České Budějovice - Vídeň jednotlivé spoje 

S1 Tábor - Bechyně 120 min 

S9 Tábor - Horní Cerekev 180/120 min 

S13 
Slavonice - Dačice - Havlíčkův 

Brod 
120 min + účelové spoje 

S14 Jindřichův Hradec - Obrataň 120 min + účelové spoje 

S15 
Jindřichův Hradec - Nová 

Bystřice 
účelové spoje / 120 min interval v letní sezóně 

Tabulka 6 – návrh číslování regionálních linek železniční dopravy na území Jihočeského kraje. 

Číslování je odvozeno od linek dálkové dopravy 

Následující návrh je možná podoba koncepce veřejné dopravy pro roky 2017 – 2021, jsou 

zde popsány základní principy výhledové objednávky veřejné dopravy.  

6.1.1.1. Železniční tratě s dálkovou dopravou 

Základem nabídky rychlé regionální železniční dopravy jsou spěšné vlaky na elektrizovaných 

tratích, které budou doplňovat / prokládat státem objednávané vlaky kategorie rychlík. 

Spěšné vlaky, zpočátku navrhované ve špičkách pracovních dní nabízejí spolu s MD ČR 

hodinové intervaly na nejzatíženějších meziměstských relacích v atraktivních časech 
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(zejména na spojení okresních měst s krajským). Je nutné, aby měly co nejnižší počet 

mezilehlých zastávek, aby se v maximální možné míře využily vlastnosti vozidel 

a infrastruktury (např. rychlost 160 km/h na trati 220, na tratích 190, 199 a 226 rychlost 

100 km/h). Nabídnou tak atraktivní jízdní doby, v některých případech i konkurenceschopné 

automobilu, je možné očekávat nezanedbatelný nárůst cestujících. Spojení do menších obcí 

je nutné zajistit pomocí zastávkových osobních vlaků (např. úsek Tábor – Veselí nad Lužnicí, 

případně VLD (např. vybrané obce podél tratě 190 v úseku Protivín - Strakonice).  

6.1.1.1.1. Tratě 190, 225 (+ 220) České Budějovice – Plzeň / Veselí nad Lužnicí – 

Havlíčkův Brod a návazné úseky 

V podmínkách jižních Čech je se nabízí prokládat dálkovou linku R11, vedenou 

ve dvouhodinovém taktu, spěšnými vlaky (případně kombinací osobního vlaku s přestupem 

na dálkový), které po území Jihočeského kraje nabídnou spolu s  rychlíky MD ČR atraktivní 

rychlé spojení, společná objednávka bude mít za cíl kromě atraktivity spěšných vlaků i vyšší 

atraktivitu rychlíků, může dojít ke zvýšení frekvence a tím i k udržení stability objednávky 

Jihočeského kraje a Ministerstva dopravy. Hodinový interval zaručí cestujícímu, že bude mít 

možnost využít dopravu během celého dne v pravidelný a zapamatovatelný čas. Jedná se 

o spojení okresních měst s krajským městem. Vzhledem k zatížení silniční sítě a potenciálu je 

zde důležitá rychlá obsluha drážní dopravou. Výhledově je nutné počítat s rozpojením linky 

R11 v Českých Budějovicích, spěšné vlaky budou ukončeny také v Českých Budějovicích. 

Jízdní doby se mohou lišit v řádu minut, nicméně na spěšné vlaky lze uvažovat nasazení 

lehkých elektrických jednotek, které budou dynamičtější než klasická souprava 

s lokomotivou, lze tedy dle možností přidat více zastávek bez zásadnějších změn jízdních 

dob. 

6.1.1.1.2. Tratě 220/225, úsek České Budějovice – Jindřichův Hradec – Počátky-Žirovnice, 

linky S11B/RS11B 

Celodenně je vhodné tuto relaci R11B řešit v prokladu s kombinací rychlíku na lince R17 do 

Veselí nad Lužnicí, dále pak osobním vlakem (S11) do Jindřichova Hradce ve dvouhodinovém 

intervalu s možností zahuštění na hodinový v časech nejedoucí R11B (zejména ranní a 

večerní hodiny). Ve špičkách pracovních dní bude řešeno protažení S11 do Českých Budějovic 

jako spěšný vlak (RS11) se zastávkami na trati 220: České Budějovice severní zastávka, 

Ševětín a Veselí nad Lužnicí zastávka, v úseku na trati 225 Jindřichův Hradec – Veselí nad 

Lužnicí obsluhovat všechny zastávky vzhledem k možnosti zastávek na znamení (bude to 

umožněno nasazením moderních elektrických jednotek na místo klasických souprav 

(dočasně v úseku Jindřichův Hradec – Veselí nad Lužnicí motorových vozů Regionova) a nízké 

traťové rychlosti, kde zastavování nebude mít takový dopad na celkové jízdní doby oproti 

tratím 220/190. Navrhovaný interval: 2 hodinový.  
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Úsek Jindřichův Hradec – Počátky-Žirovnice (- Horní Cerekev) bude řešen po dohodě 

s Krajem Vysočina, nabízí se  možnost náhrady drážní dopravy VLD vzhledem k nevhodné 

poloze stanic a zastávek od center obcí a uvolněné výkony použít na rozvoj v jiných částech 

krajů. 

 V souvislosti s modernizací IV. železničního koridoru lze očekávat postupné zkracování 

jízdních dob v úseku Doubí – Soběslav (předpoklad novostavby na 160 km/h)a v úseku Veselí 

nad Lužnicí – České Budějovice, nicméně zásadní bude modernizace v úseku Ševětín – 

Nemanice I, kde bude časová úspora 11 minut.  

U ostatních obcí mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi – Horusice, Dynín, 

Neplachov, Chotýčany, Hluboká nad Vltavou, Hrdějovice a Hosín je nutno zvážit, vzhledem 

k jejich umístění a frekvenci cestujících, obsluhu veřejnou linkovou dopravou. Obce 

Hrdějovice a Hosín mají již dostatečnou nabídku MHD, kterou spolufinancují.  

6.1.1.1.3. Trať 190, úsek Horažďovice – Strakonice – České Budějovice, linky S11A, 

RS11A, RS110A 

Spojení na trati 190 je zajištěno dvouhodinovým intervalem linky R11A, která je doplněna 

dvouhodinovým intervalem osobních vlaků (S11A). Tyto osobní vlaky je vhodné doplnit 

spěšnými vlaky (jednotlivé spoje – RS11A), které by, alespoň v časech přepravních špiček, 

vytvořily spolu s R11 hodinový interval rychlé osobní dopravy. Zastavení Sp vlaků: České 

Budějovice severní zastávka, Zliv, Dívčice, Číčenice, Protivín zastávka, Protivín, Ražice 

(v případě existujících přestupních vazeb), Čejetice. Ostatní nabídku do obcí v okolí tratě je 

vhodné zajistit existující VLD.  

Linka R11A bude v úseku Strakonice – Horažďovice předměstí doplněna spěšnými vlaky se 

zastávkou v Katovicích (v případě jejich zavedení Plzeňským krajem v úseku Horažďovice 

předměstí – Plzeň linka RS110A, jednotlivé spoje – max. 4 páry vlaků). Ostatní obce v tomto 

úseku budou obslouženy VLD.  

6.1.1.1.4. Tratě 196 + 220 (+195) Summerau – České Budějovice – Benešov (- Praha) + 

Rybník – Lipno 

Na těchto tratích je vedena dálková linka Ex7 (Praha – Linz) a linka R17 Praha – České 

Budějovice, zastavující navíc v Plané nad Lužnicí) v neúplném hodinovém intervalu. 4 páry 

expresních vlaků pokračují po trati 196 do Lince, 1 pár do Českého Krumlova.  Na trati 196, 

vzhledem k absenci ostatní dálkové dopravy je zachována současná zastavovací politika i u 

Ex7 (Velešín město, Kaplice a Rybník). Trvá požadavek Jihočeského kraje na zastavování vlaků 

dálkové dopravy Ex7 v žst. Horní Dvořiště a výhledově u linky R17 v žst. Ševětín.  
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6.1.1.1.5. Trať 220, úsek České Budějovice – Tábor – 220, linka S17 / RS17 

Linky dálkové dopravy (Ex7, R17) budou doplněny v časech přepravních špiček jednotlivými 

spoji spěšných (RS17) a osobních vlaků (S17), s výhledem rozšířením nabídky spěšných vlaků, 

které maximálně využijí parametry modernizovaného železničního koridoru. Zastavovací 

politika: Tábor, Tábor-Čápův dvůr, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Roudná, Soběslav, Veselí 

nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí zastávka, Ševětín, Hluboká nad Vltavou – Zámostí a České 

Budějovice severní zastávka. Menší obce na trase budou v okrajových časech obslouženy 

VLD. Po dokončení rozhodujících staveb 4. TŽK bude přehodnocen segment regionální 

dopravy (Sp, Os) v návaznosti na aktuální stav dálkové dopravy.  

Ve vztahu k MD ČR je požadavek kraje na zastavování (vybraných vlaků) na lince Ex 7 ve 

Veselí n/L., které by umožnilo zrychlení železniční dopravy z/do Prahy pro frekvenci 

cestujících z tratí 199 a 225. 

6.1.1.1.6. Trať 220, úsek Tábor – Benešov, linka S170 

Regionální doprava mezi Táborem a Benešovem (linka S170) bude přizpůsobena 

požadavkům Středočeského kraje, v základu vycházející ze současného stavu – dvouhodinový 

interval s případnými vloženými spoji v časech přepravních špiček. 

6.1.1.1.7. Tratě 195, 196 České Budějovice – Summerau / Lipno nad Vltavou, linky RS7, 

S7 a S70 

Trať 196 bude obsloužena 4 páry expresních vlaků (rychlíků) na lince Ex7, které budou tvořit 

nepravidelný cca čtyřhodinový interval. Tyto vlaky budou doplněny spěšnými vlaky České 

Budějovice – Linz (RS7), které nabídku mezistátní veřejné dopravy sjednotí na dvouhodinový 

interval. Spěšné vlaky nebudou v průběhu roku 2017, aby bylo dosaženo přípojů v ŽST České 

Budějovice na ostatní dálkovou dopravu v 00 a časových poloh na síti ÖBB, zastavovat ve 

vybraných zastávkách s velmi nízkým využitím, častější zastavování bude možné po dodání 

vozidel, která umožní zastávky na znamení, což se dá očekávat po roce 2018, případně 

později, dle možností ÖBB a rychlosti schvalování dalšího typu vozidel v České republice. 

Segment expresních a spěšných vlaků bude doplněn účelovými spoji (2 páry, v letním období 

ve vybraných dnech 3 páry) České Budějovice – Vyšší Brod / Lipno nad Vltavou (linka S7), 

které budou zastavovat ve všech stanicích a zastávkách. Tyto vlaky vycházejí ze současného 

stavu, kdy je veden jeden pár přímých vlaků Vyšší Brod – České Budějovice. 

Na trati 195 bude zachován dvouhodinový interval osobních vlaků (linka S70) s preferencí 

vazby na České Budějovice v ŽST Rybník, dojde tak, při křižování v Horním Dvořišti, 

k vytvoření rychlé dopravy z  Vyšebrodska do Českých Budějovic, i když na úkor zrušení 

minoritně využívané vazby Lipno nad Vltavou – Horní Dvořiště, kterou je možné řešit VLD 

Kaplice – Loučovice/Lipno nad Vltavou. Doplňkem dvouhodinového intervalu budou také 
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účelové spoje České Budějovice – Lipno nad Vltavou (2, případně 3 páry ve vybraných 

dnech). 

Na trati 195 je nutná úprava infrastruktury (zvýšení poloměrů oblouků) pro zajištění provozu 

patrových a velkokapacitních nízkopodlažních vozidel. V této souvislosti požaduje kraj 

v rámci nabídkového řízení/přímého zadání zajištění provozu odpovídajících nízkopodlažních 

vozidel s vysokou variabilitou letního/zimního provozu. 

6.1.1.1.8. Tratě 190, 220, úsek České Budějovice – Písek, linky RS26, S26 

Spojení Českých Budějovic s Pískem je zajištěno ve spolupráci s MD linkou R26 (jednotlivé 

spoje, cca 240 min interval s občasným doplněním na 120 min) a kombinací R11 a Os vlaků 

na trati 200 na lince Protivín – Zdice/Beroun (S26). Doplněno je kombinací linek Os vlaků 

České Budějovice – Strakonice a Tábor – Ražice s přestupní vazbou v ŽST Ražice.  

Ve špičkách pracovních dní je vhodné doplnit nabídku spěšnými vlaky v úseku Písek – České 

Budějovice s podobnou zastavovací politikou jako R26, zpočátku pouze jednotlivými spoji 

(linka RS 26). Tyto spěšné vlaky budou mít hlavní přínos až po elektrizaci úseku Písek – Písek 

město a vybudování nových zastávek.  

6.1.1.1.9. Trať 200, úsek Písek – Březnice, linka S26 

Rozsah dopravní obslužnosti v úseku Písek – Březnice (linka S26) bude zachován dle 

současné podoby s případnými mírnými úpravami po dohodě se Středočeským krajem, tedy 

v základu dvouhodinový interval regionální dopravy s omezením o víkendech, doplněn 

jednotlivými spoji R26. 

6.1.1.1.10. Trať 201, Ražice – Tábor, linka S3 

Regionální doprava (linka S3) bude zachována zhruba v současném rozsahu dvouhodinový 

interval na lince Ražice – Tábor s vazbami na R7 v Táboře (oba směry) a R11 v Ražicích (směr 

Plzeň). V dlouhodobém horizontu je možné posílit úsek Písek – Milevsko ve špičkách 

pracovních dní, rozšíření provozu závisí také na technickém stavu mostu v Červené nad 

Vltavou (viz SWOT). Požadavek Jihočeského kraje je elektrizace úseku Písek – Písek město 

pro vedení Sp vlaků z/do Českých Budějovic v elektrické trakci. 

6.1.1.2. Železniční tratě bez dálkové dopravy   

Ve většině případů se jedná o tratě s nižšími traťovými rychlostmi (50 – 80 km/h), 

jednokolejné, kromě 195, 199 a 202 neelektrizované. Vzhledem k nízkým traťovým 

rychlostem (kromě 199 a 226) bude preferováno zastavování na všech zastávkách (zastavení 

nebude mít takový dopad na jízdní dobu oproti zastavování na trati s vyšší traťovou rychlostí 

(100 - 160 km/h)), s tím, že méně frekventované zastávky mohou být na znamení (umožněno 
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již ve většině motorových vozů) a na vybraných tratích bude doprava v režimu specifického 

odbavení (bez průvodčích, odbavení v automatu / u strojvedoucího). Priorita bude 

dosahování systémových jízdních dob a dosahování taktových uzlů / jednosměrných vazeb 

v uzlech.  

6.1.1.2.1. Tratě 191 + 203 Strakonice – Blatná – Březnice, Blatná – Nepomuk, linky S8, 

S10 

Na tratích 191 a 203 bude objednávka řešena ve spolupráci s Plzeňským krajem (191) 

a Středočeským (203). Předpokládá se zachování současného stavu, tedy dvouhodinového 

intervalu osobních vlaků na trati 203 (linka S8) s vazbami na dálkovou dopravu ve 

Strakonicích (R11 oba směry) a jednosměrné vazby v Březnici (R26 směr Blatná – Příbram) 

a přibližně stejný rozsah účelových spojů na trati 191 (linka S10) s vazbami v ŽST Nepomuk 

na regionální/dálkové vlaky ve směru Plzeň Rozvoj dopravní obslužnosti (např. posílení 

provozu ve špičkách pracovních dní) je vhodný až po roce 2019, kdy dojde k určitým 

úpravám ve VLD v souvislosti s nabídkovými řízeními.  

6.1.1.2.2. 192 + 193 Netolice – Dívčice / Číčenice – Týn nad Vltavou  

Na železničních tratích Číčenice – Týn nad Vltavou (192) a Dívčice - Netolice (193) neplánuje 

Jihočeský kraj objednávku pravidelné drážní dopravy vzhledem k malému využití a vysoké 

ztrátovosti v minulých letech. V rámci dopravní obslužnosti jsou tyto tratě vhodné pro 

turistické vlaky v letní sezóně, případně mimořádné vlaky, vypravované např. na kulturní 

akce pořádané v Týně nad Vltavou / Netolicích.  

6.1.1.2.3. Tratě 194, 197 a 198 – Provozní soubor Šumava, linky S5, S6, S12  

Tyto tři tratě jsou zařazeny do Provozního souboru Šumava, který byl již samostatně 

soutěžen v rámci nabídkového řízení.  

Linkové vedení: 

 České Budějovice – Nové Údolí (Volary): S5 

 Číčenice – Nové Údolí:    S6 

 Strakonice – Volary:   S12 

Základem dopravního modelu je dvouhodinový interval na všech linkách, vazby na dálkovou 

dopravu v ŽST Strakonice, Číčenice a České Budějovice, nad rámec dvouhodinového intervalu 

na trati 197 posílený úsek Číčenice – Prachatice (S6) na hodinový interval ve špičkách 

pracovních dní, jednotlivé spoje na lince S5 v úseku České Budějovice – Český Krumlov a na 

lince S12 v úseku Strakonice – Vimperk.  
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Aktuální i budoucí dopravní koncept počítá s garantovanými přestupními vazbami v Černém 

Kříži (z linky České Budějovice – Nové Údolí (S5) na linku Nové Údolí – Číčenice (S6) – vazba 

Volary – Český Krumlov) a ve Volarech z linky S6 na linku S12, s preferencí vazby Nové Údolí 

– Vimperk.  

Na základě výsledků nabídkového řízení schválených RK byla dne 25. 11. 2016 uzavřena 

smlouva s vybraným dopravcem na zajištění železniční dopravy v závazku veřejné služby, 

společností GW Train Regio. Společnost zahájí provoz na tratích 194, 197 a 198 od 

10. 12. 2017. V případě zvýšení poptávky bude možné z úspory finančních prostředků na 

kompenzaci novému dopravci rozšíření provozu v letních měsících (zejména linka S5) a ve 

špičkách pracovních dní (jednotlivé spoje na lince S12 – související také s případnými 

úpravami ve VLD po roce 2019).  

6.1.1.2.4. Trať 199 České Budějovice – České Velenice, linky S2, (RS2) 

Výchozím základem pro plánování nabídky na železniční trati 199 je současný dopravní 

koncept dvouhodinového taktu osobních vlaků České Budějovice – České Velenice (S2), který 

je částečně omezen ve dnech pracovního klidu. V rámci rozvoje přeshraniční dopravy budou 

po dohodě s rakouským dopravcem zavedeny přímé spěšné vlaky České Budějovice – Vídeň 

(linka RS2), na českém území s omezenou zastavovací politikou jen ve významných stanicích 

(Nová Ves, Borovany, Nové Hrady, České Velenice ve dvouhodinovém / čtyřhodinovém 

intervalu, vedených rakouskými náležitosti (řada 1116 + souprava patrových vozů Cityshuttle 

s řídícím vozem / Desiro ML resp. CityJet). Jednání o rozsahu mezistátní dopravy probíhají, 

zatím je potvrzen 1 pár vlaků od 10. 12. 2017. Souhrnný interval regionální a mezistátní 

dopravy je plánován dvouhodinový s možným doplněním na hodinový ve špičkách 

pracovních dní, s návaznosti na dálkovou a regionální dopravu v uzlu České Budějovice, 

s možnými odklony od taktu v časech školního vyučování (příjezd na 7:30 do Českých 

Budějovic).  

6.1.1.2.5. Trať 202 Tábor – Bechyně, linka S1 

Na trati Tábor – Bechyně (linka S1) je základní kostra dopravní obslužnosti současný stav, 

v základu dvouhodinový interval osobních vlaků se zastávkami na znamení a vazby v Táboře 

na R7/R17 na oba směry. Vzhledem k dobrému vedení tratě v blízkosti obcí je možné určité 

posílení provozu (potenciál v pravidelné dojížďce do zaměstnání, turistický ruch – rozvíjející 

se rekreační oblast Toulava), nejpozději s výraznějšími úpravami VLD – do roku 2019.  

V letním období bude provoz ČD zajišťován v dohodnutém rozsahu nostalgickými vozidly. 

V rámci nabídkového řízení příp. přímého zadání bude od dopravce po r. 2019 požadováno 

zajištění provozu elektrickými vozy 1500 V ss. Nutná je úprava infrastruktury pro dosažení 

vyšší traťové rychlosti (vyšší poloměry oblouků). 



50 

 

6.1.1.2.6. Trať 224 Tábor – Horní Cerekev, linka S9 

Na trati 224 (linka S9) bude objednávka veřejné drážní dopravy řešena s Krajem Vysočina, 

předpokládá se změna dopravního konceptu ze současného cca tříhodinového intervalu na 

dvouhodinový interval osobních vlaků.  Předpoklad vedení vlaků Pelhřimova příp. Horní 

Cerekve, případně i dále dle dohody s Krajem Vysočina.  

6.1.1.2.7. Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice, linka S4 

Na této trati (linka S4) bude ponechán dvouhodinový interval regionální dopravy s možností 

vložení posilových vlaků ve špičkách a v letním období. V jednání v rámci technicko-

ekonomické studie je vedení rychlíků Praha – České Velenice (objednávka MD ČR, součást 

R17), alternativně zastavování Ex vlaků linky Ex7. Linka S4 bude systémově navázána ve 

Veselí nad Lužnicí na R17  (nebo Ex7) a R11B / S11B.  Jihočeský kraj požaduje elektrizaci tratě 

včetně možnosti budoucího využití pro dálkovou osobní i nákladní dopravu (odklonová 

vozba)  

6.1.1.2.8. Trať 227 Slavonice – Kostelec u Jihlavy, linka S13 

Objednávka dopravy na této lince (S13) bude řešena ve spolupráci s Krajem Vysočina, 

v rámci které je předpoklad vedení přímých vlaků Slavonice – Havlíčkův Brod resp. Telč – 

Havlíčkův Brod urychlených v úseku Kostelec u Jihlavy – Havlíčkův Brod. U těchto vlaků se 

předpokládá dvouhodinový interval s možnými odchylkami v rámci dopravy do zaměstnání 

(přizpůsobení požadavkům průmyslových podniků v Dačicích). Dvouhodinový interval do 

Slavonic bude doplněn dvouhodinovým intervalem v úseku Dačice – Kostelec u Jihlavy a dále 

podle dopravního konceptu Kraje Vysočina.  

6.1.1.2.9. Trať 228 JHMD – Jindřichův Hradec – Obrataň, linka S14 

Objednávka dopravy na lince S14 bude řešena ve spolupráci s Krajem Vysočina, v rámci které 

předpokládáme v základu dvouhodinový interval osobních vlaků mezi Kamenicí nad Lipou 

a Jindřichovým Hradcem, s možností posílení ve špičkách pracovních dní. Vybrané vlaky 

pojedou v rámci objednávky Kraje Vysočina do Obrataně, kde bude zajištěna vazba na vlaky 

na trati 224 minimálně ve směru do Tábora.  

6.1.1.2.10. Trať 229 JHMD – Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, linka S15 

Objednávka na této trati (S15) má spíše rekreační charakter, výhledový stav bude vycházet 

ze současného s možností rozšíření dopravy o víkendech a v letním období. Mimo letní 

období účelové spoje v letním období dvouhodinový interval osobních vlaků. V rámci 

pravidelné dopravy lze zvažovat rozšíření nabídky dopravního spojení v úseku Jindřichův 

Hradec – Blažejov alespoň jednotlivými spoji.  
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6.1.2. Rámcová podoba koncepce veřejné linkové dopravy 

V rámci koncepce dopravní obslužnosti Jihočeského kraje bude veřejná linková doprava plnit 

páteřní funkci na relacích, kde není konkurenceschopná (případně zastoupena) železniční 

doprava, například Týn nad Vltavou – České Budějovice, Třeboň - České Budějovice, 

Prachatice – České Budějovice, oblasti Milevska, Dačicka, Šumavy atp. na relacích, kde je to 

účelné, bude navazovat na páteřní železniční dopravu.  
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6.1.2.1. Spojení okresních měst s krajským městem 

Spojení okresních měst Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec s krajským městem bude 

prioritně realizováno drážní dopravou, jejíž rozsah je popsán výše, z Prachatic a Českého 

Krumlova je železnice nedostatečně konkurenceschopná:  

 Český Krumlov – České Budějovice – zrychlené autobusy nabídnou kratší jízdní doby i oproti vlaku 

v režimu Sp, vzhledem k charakteru města Český Krumlov nabídnou i lepší plošnou obsluhu dané 

lokality;  

- plánovaná nabídka: půlhodinový interval v průběhu pracovního dne, hodinový večer a ve 

dnech pracovního klidu, 

- rozdělení na dva základní dopravní segmenty: zastávkový (s variantním vedením po I/39 

a možností zajíždění do obce Dolní Třebonín), který bude stavět ve všech zastávkách na 

trase a zrychlený, který bude stavět jen ve frekvenčně nejzajímavějších místech 

s možností vedení mimo Kamenný Újezd (ranní a odpolední posilové spoje). 

 České Budějovice – Prachatice – vzhledem k charakteru tratě 197 bude spojení vlakem 

neatraktivní, při obsluze zastávek v úseku Prachatice – Číčenice navíc výrazně pomalejší, než 

zrychlené autobusy; 

- plánovaná nabídka: hodinový interval ve špičkách pracovní dny (ranní možno 

půlhodinový ve směru Prachatice > České Budějovice), posílení úseku Netolice – České 

Budějovice. 

6.1.2.2. Spojení sousedních okresních měst  

Stejně jako u spojení okresních měst s krajským, bude frekventované spojení okresních měst 

zajištěno zejména železniční dopravou s minimálně celodenním hodinovým intervalem 

(v kombinaci s dálkovou dopravou), případně v kombinaci vlak-autobus. 

Spojení sousedních okresních měst 

  Tábor Písek Strakonice 
Jindřichův 

Hradec 
Český 

Krumlov 
Prachatice 

České Budějovice vlak vlak vlak kombinace autobus autobus 

Tábor 
 

vlak 
 

vlak* 
  

Písek 
  

vlak 
  

kombinace 

Strakonice 
     

kombinace 

Jindřichův Hradec 
      

Český Krumlov 
     

autobus 

Tabulka 7 – vhodnost jednotlivých dopravních módů k páteřnímu spojení mezi okresními městy 

a krajským. (*) – relace Jindřichův Hradec – Tábor řešena přestupem ve Veselí nad Lužnicí, 

kombinací regionálních a dálkových vlaků, v případě relace Jindřichův Hradec – České Budějovice 

závisí na místě nástupu v Jindřichově Hradci (centrum, sídliště Vajgar – BUS versus nádraží, kde 

vychází rychleji vlak).   
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VLD je navržena pro spojení Českého Krumlova s Prachaticemi vzhledem k nevhodné 

konfiguraci železniční sítě v oblasti, dále je možné, alespoň ve špičkách pracovních dní vést 

přímé autobusy mezi Strakonicemi a Prachaticemi a mezi Pískem a Prachaticemi 

resp. v kombinaci vlak-autobus 

V ostatních případech se jedná o preferenci spojení železniční dopravou přímými spoji anebo 

s jedním přestupem (např. Tábor – Jindřichův Hradec). 

6.1.2.3. Spojení v rámci okresů  

Nejdůležitější spojení v rámci okresu, tedy ORP a dalších měst v okrese s příslušným 

okresním (krajským) městem bude představovat páteř dopravní obslužnosti, která bude 

doplněna účelovými spoji do menších sídel s návazností ve vybraných přestupních uzlech. 

Účelové spojení veřejnou linkovou dopravou bude rozděleno na kategorie podle přepravního 

proudu cestujících. Rozdělení není dogmatické, bude upraveno dle místní potřeby zejména 

o školní a zaměstnanecké spoje. 

6.1.2.3.1. Parametry páteřního spojení v rámci okresů (úseky s vyšším přepravním 

proudem v jednom směru než 500 cestujících za pracovní den) 

 hodinový interval v pracovní dny v době 5 – 18 hod, spojení po 22. hodině (odvoz z odpoledních 

směn a návoz na noční) 

 dvouhodinový interval v ostatní době a o víkendech (6 – 18 hod) 

6.1.2.3.2. Parametry standardů doplňkového spojení pro úseky s vyšším přepravním 

proudem v jednom směru než 200 cestujících v pracovní den  

 dvouhodinový interval v pracovní dny v době 5 – 18 hod 

 doplnění o jednotlivé spoje podle potřeby (např. odvoz ze směn) 

 čtyřhodinový interval o víkendech (7 – 16 hod) 

6.1.2.3.3. Parametry standardů doplňkového spojení pro úseky s nižším přepravním 

proudem v jednom směru než 200 cestujících v pracovní den 

 4 - 6 párů spojů v pracovní dny (5 – 18 hod) 

 2 až 4 páry spojů o víkendech, jedná-li se o atraktivní turistickou lokalitu 

 především účelové spoje (směny, školní vyučování), s návaznostmi na páteřní systém 
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6.1.2.4. Komerční doprava 

Komerční linky v autobusové dopravě lze považovat za doplňkový segment k linkám 

v závazku veřejné služby, pokud obsluhují cestující v regionální dopravě. V návaznosti na část 

4.3.5 PDOÚ je koordinátor veřejné dopravy JIKORD s.r.o. pověřen jednat s dopravci o 

zajištění jejich provozu podle potřeby samosprávy kraje, dotčených měst a obcí. Může 

rovněž navrhovat v případě smluvních dopravců převzetí jejich spojů či jejich částí do 

závazku veřejné služby. 

Jihočeským krajem budou uplatněny omezující podmínky v souvislosti s ustanovením 

§12 odst. 2a) zákona 111/94 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů takto: 

Společnost JIKORD s.r.o. posoudí konkrétní uplatnění regulace jednotlivých komerčních 

spojů (případně linek) podle těchto kritérií: 

 zajištění veřejné dopravy v čase dopravního sedla/ dopravní špičky, 

 frekvence spojů na dané lince v závazku veřejné služby, 

 vytížení spojů (frekvence cestujících), 

 počet zastávek, obsluha přepravně frekventovaných zastávek, 

 časový odstup komerčního spoje od spoje veřejné dopravy, 

 trasa  spoje/linky (vnitrokrajská, mimokrajská), 

 význam spoje/linky z hlediska společensko - občanských potřeb obyvatelstva v území. 

V okamžiku, kdy bude návrh komerčních spojů (linek) projednáván před podáním žádosti o 

udělení licence k provozování linkové osobní dopravy, mohou být tato kritéria projednána se 

společností JIKORD s.r.o., která dopravce seznámí s případnými omezujícími podmínkami 

provozování linky.  V případě zahájeného řízení o udělení licence předloží společnost JIKORD 

s.r.o. stanovené omezující podmínky provozování linkové osobní dopravy komerčních linek 

dopravnímu úřadu – Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu k rozhodnutí 

o udělení licence resp. vydání stanoviska dotčeného dopravního úřadu. 
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6.2. Mezistátní doprava 

Vzhledem k poloze Jihočeského kraje je nezbytné zajistit spojení do sousedního Rakouska 

a Německa, nejen v rámci rozvoje turistického ruchu, ale zejména v rámci pracovních cest či 

pravidelnému dojíždění za vzděláváním.  

Aktuálně provozované mezistátní spojení na železnici je z Českých Budějovic do Lince 

a z Českých Velenic do Vídně, s přestupní vazbou na vlaky České Budějovice – České 

Velenice. Aktuálně se projednává možnost vedení přímých vlaků České Budějovice – Vídeň. 

Zbylá mezistátní spojení představují regionální autobusové linky, které mají smysl zejména 

v turistickém ruchu. Dačice a Slavonice jsou propojeny se sousedním Dolním Rakouskem 

autobusovou linkou WA15 (Telč – Dačice – Raabs an der Thaya), která má návaznosti na 

Vídeň. Další sezónní linka propojuje lyžařské areály Lipno nad Vltavou a Sternstein (Horní 

Rakousko), v letní sezóně je vedena víkendová linka Nové Údolí – Waldkirchen s vazbou na 

železnici Ilztalbahn do Passau a regionální autobusy v rámci NP Bavorský les.  

 

Obrázek 3 – přestupní terminál v Novém Údolí, kde je ukončena mezistátní linka Nové Údolí – 

Waldkirchen, kde je zajištěn přestup na vlaky Ilztalbahn ve směru Passau.  

V rámci komerčních mezistátních linek je zajištěno spojení na lince Praha – České Budějovice 

– Linec dvakrát denně, jednou/dvakrát1 týdně je v provozu autobusová linka Praha – České 

Budějovice – Innsbruck – Verona – Janov, dále pak autobusové linky ze Strakonic a Prachatic 

do Pasova, které jsou v provozu několikrát denně. Denně je také v provozu mezistátní 

autobusová linka Praha – České Budějovice – Venezia (Itálie). V letních měsících je 

provozován cyklobus na lince České Budějovice – Třeboň – Chlum u Třeboně – Gmünd.  

                                                      

1
 Posílený provoz v letní sezóně 



56 

 

Mezi hlavní priority patří především posílení přímého spojení České Budějovice – Vídeň 

spěšnými vlaky a ve spolupráci s MD ČR stabilizace železniční dopravy na lince České 

Budějovice/Praha – Linec. V oblasti autobusové dopravy zejména možnost zavedení linek dle 

zpracované Analýzy rozvoje veřejné dopravy ČR – Rakousko v případě zájmu rakouské strany. 

6.3. Turistická doprava 

Vzhledem k rozvinutému turistickému ruchu, který je jedním z významných příjmů 

Jihočeského kraje, je rovněž nutné podporovat veřejnou dopravu, která spojuje turisticky 

atraktivní cíle, a to zejména o víkendech, svátcích a v čase školních prázdnin. Mnohé lokality 

nemají spojení veřejnou dopravou o víkendu, případně jen velmi omezeně. Zejména oblasti / 

místa ležící mimo železnici. I samotnou nabídku v železniční dopravě je vhodné v turisticky 

atraktivních destinacích posilovat, případně zatraktivnit.  Výhledově lze uvažovat (v případě 

posílení financování dopravy pro rozvoj cestovního ruchu) se zavedením turistických spojů 

a nostalgických jízd. Návrh bude předložen v rámci samostatného materiálu do konce roku 

2016 a dle potřeby implementován do aktualizace PDOÚ. 

6.4. Dlouhodobá dopravní koncepce 

Součástí PDOÚ je také rámcový návrh dopravní koncepce veřejné drážní dopravy pro roky 

2020 – 2030, která ukazuje cílový stav veřejné dopravy v roce 2030. Podrobný přehled 

dalších rozvojových návrhů je uveden v Příloze č. 7. Záleží také na postupu MD ČR ohledně 

rozvoje dálkové železniční dopravy, zejména kategorie R, která může být ve spolupráci 

s Jihočeským krajem (zavedení v prokladu Sp), páteří rychlé dopravy v rámci kraje. 
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6.5. Přestupní terminály, parkoviště 

V rámci zajištění fungování plnohodnotné integrované dopravy v následujících letech je 

nutné vybudovat ve vybraných uzlech kvalitní přestupní terminály, umožňující přestup 

hrana-hrana2 (nebo krátký přestup) mezi železniční a veřejnou linkovou dopravou. Tyto 

terminály umožní svedení autobusových linek k železnici a vzájemnou synergii obou 

systémů, železnici pro rychlou páteřní obsluhu a autobusy pro obsluhu malých sídel na 

venkově anebo páteřních relací bez železniční dopravy (např. Třeboň – České Budějovice). 

Umístěním přestupních terminálů se zabývá interní dokument společnosti JIKORD „Podpůrné 

dopravní systémy“. Aktuálně je podán návrh na kofinancování  přestupního terminálu 

z prostředků EU (IROP – 24. výzva) ve Strakonicích. V přípravě je výstavba terminálů Veselí 

nad Lužnicí a Milevsko, v jednání Zliv, Jindřichův Hradec a další. 

Součástí přestupních terminálů jsou i parkoviště P+R / B+R, které mohou usnadnit dojíždění 

do větších sídel při kombinaci individuální a veřejné dopravy. Parkoviště P+R / B+R jsou 

součástí návrhů nových přestupních terminálů.  

Pohodlný přestup je umožněn i ve více železničních stanicích, nicméně se jedná 

jen o autobusovou zastávku v blízkosti železniční stanice, která ale není koncipována 

systémem hrana-hrana. Dobrým příkladem je například železniční trať 199, kde je dobrá 

dostupnost autobusových zastávek v okolí mezilehlých stanic a mohou být využité jako 

přestupní terminály. 

  

                                                      

2
 http://www.efektivnidoprava.info/prestup-hrana-hrana/ 
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Možná místa pro umožnění kvalitního a rychlého přestupu mezi železniční a veřejnou 

linkovou dopravou, bez nutných infrastrukturních úprav, aktuálně jsou:  

Možnosti přestupu vlak – autobus na území Jihočeského kraje 

Trať stanice poznámky 

190 

Hluboká nad Vltavou  
v minulosti fungující přestup na linku MHD 104, zastávka naproti staniční 

budově, umožnění rychlého přestupu, možnost parkování 

Zliv  zastávky VLD naproti staniční budově, prostory pro parkování 

Dívčice  zastávky VLD naproti staniční budově, možnost parkování  

Záblatíčko  zastávky VLD u železniční zastávky, bez možnosti parkování 

Číčenice  
zastávky VLD před staniční budovou, problematické otáčení autobusu, 

nutnost změna místa – např. před hostincem 

Protivín  zastávka VLD před staniční budovou včetně parkovacích míst   

Strakonice  
dostatek zastávek před nádražní budovou, aktuálně využíváno MHD, 

v přípravě úpravy na přestupní terminál s P+R 

191 Blatná  zastávky před nádražní budovou, dostatečný počet autobusových stanovišť 

194 

Vrábče  
zastávky VLD na dohled vlakové zastávce, pár míst pro parkování, 
problematický přechod silnice II/143 a nemožné otáčení autobusů 

Holubov zastávky VLD v blízkosti ŽST, možnost využít plochy v oblasti nádraží k P + R 

Český Krumlov  
aktuálně využíváno MHD, zastávky VLD před staniční budovou, 

vhodnost P + R  

Černá v Pošumaví  vhodné umístění zastávek VLD v blízkosti staniční budovy 

Nová Pec  zastávky VLD v blízkosti staniční budovy spolu s placeným parkovištěm 

Nové Údolí  přestupní terminál hrana-hrana, využívaný v letní sezóně 

195 

Vyšší Brod  zastávky před staniční budovou, prostor na případné otáčení autobusu 

Čertova Stěna  zastávky VLD u vlakové zastávky 

Lipno nad Vltavou  provizorně fungující přestup pro skibus / v rámci Lipno-Rio / ČD-busů 

196 Kaplice  
vhodné umístění, zastávky v těsné blízkosti staniční budovy, možnost 

otáčení autobusu na nedaleké točně, riziko – přecházení přes II/157, nutnost 
vybudovat bezpečnější přestup (přechod s ostrůvkem,…) 

 
197 

Vodňany  
aktuálně vybudovaná provizorní zastávka VLD před nádražní budovou, 

téměř přestup hrana-hrana 

Zbytiny  zastávka VLD 100 m od výpravní budovy u přejezdu 

Stožec  zastávka VLD cca 100 m od výpravní budovy, na dohled 

Nové Údolí  přestupní terminál hrana-hrana 

198 
Lipka  zastávky VLD 50 m od výpravní budovy 

Lenora  zastávky VLD téměř vedle výpravní budovy 

199 

Borovany  zastávka VLD naproti výpravní budově, pohodlné otáčení autobusu 

Jílovice  zastávka s točnou VLD naproti výpravní budově 

Nové Hrady  zastávka VLD naproti výpravní budově, využíváno 

České Velenice  zastávka VLD u výpravní budovy 

200 
Písek  zastávky MHD před výpravní budovou, kapacita 2 autobusy   

Čimelice  zastávky VLD u výpravní budovy 

201 

Milevsko  zastávky MHD u výpravní budovy, příprava přestupního terminálu 

Sepekov  zastávky VLD před výpravní budovou, nutnost přecházet I/19  

Božejovice  zastávky VLD u výpravní budovy 
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202 
Malšice  zastávky VLD v blízkosti výpravní budovy 

Bechyně  zastávka VLD u výpravní budovy, téměř bez využití 

220 

Tábor  v blízkosti AN 

Soběslav  AN 120 m od výpravní budovy 

Veselí nad Lužnicí  zastávky VLD v těsném sousedství výpravní budovy 

Hluboká nad Vltavou-Zámostí  
zastávka VLD před nádražní budovou, v minulosti využíváno, možnost 

otáčení autobusu.  

224 Pořín  zastávka VLD v těsné blízkosti železniční zastávky 

225 Jindřichův Hradec  AN v blízkosti železniční stanice, nejblíže zastávky MHD 

226 

Majdalena  
zastávka VLD před výpravní budovou, možnost navazování autobusu směr 

Chlum u Třeboně 

Suchdol nad Lužnicí  zastávka VLD před výpravní budovou 

Nová Ves nad Lužnicí  zastávky VLD v těsném sousedství výpravní budovy 

228 Nová Včelnice  zastávka VLD 80 m od výpravní budovy 

229 
Senotín  VLD v těsné blízkosti výpravní budovy 

Nová Bystřice v minulosti umístěna zastávka VLD 

Tabulka 8 – možnost přestupních vazeb železnice – autobus bez výraznějších stavebních úprav 

 

Obrázek 4 – přestupní terminál v italském Mals, Autonomní provincie Bolzano. Tento terminál 

umožňuje okamžitý přestup z vlaku na autobus, pokud je vlak přistaven na druhou kolej, je to 

přestup hrana-hrana, kdy z jednoho nástupiště odjíždí vlak i autobus a přestup zabere pár minut. 
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6.6. Standardy kvality přepravy 

V rámci zkvalitňování dopravní obslužnosti a rozvoje IDS (viz kap. 8) a v souvislosti 

s připravovanými nabídkovými řízeními je nezbytné stanovit standardy kvality vozidel 

a služeb používaných ve veřejné dopravě v závazku veřejné služby. Základními trendy 

u vozidel je přizpůsobení jejich kapacity přepravním potřebám a nízkopodlažnost pro 

přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyšší požadavky jsou rovněž na 

vybavení zastávek a kvalitu přepravních služeb.  

6.6.1. Veřejná linková doprava 

Základní požadavky na vozidla regionální dopravy (zejména na nová vozidla po roce 2019) 

jsou: 

 Nízkopodlažnost  případně  kneeling u nově nakupovaných vozidel 

 Emisní norma EURO 6 

 Vybavení informačním systémem (vnější panely, vnitřní panely, akustické hlášení zastávek) 

 Vybavení jednotným odbavovacím systémem  

 Zařízení na online sledování polohy vozidel v reálném čase 

 Místo pro kočárek / invalidní vozík 

 Zajištění teplotní pohody alespoň 18 °C 

Nadstandardní požadavky na vozidla regionální dopravy u nově nakupovaných vozidel 

 Vysoká pohodlná sedadla (výška opěradla minimálně 720 mm od plochy sedáku) 

 Klimatizace a zajištění optimální teplotní pohody  

 Rozšířený prostor pro nohy minimálně u poloviny sedadel 

 Wi-Fi připojení k internetu 

 Na vybraných linkách umožnění přepravy jízdních kol během turistické sezóny 

 Mírně polohovatelná sedadla 

6.6.2. Železniční doprava 

Základní požadavky na vozidla regionální dopravy (zejména na nová vozidla po roce 2019) 

jsou: 

 Částečná nízkopodlažnost u vozidel partnerských dopravců/dopravních systémů (ÖBB, soupravy 

z Ex a R u vlaků objednávaných MD ČR, vozidla z jiných regionů ČR) - umožnění přepravy osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, přepravy kočárků) 

 Místa pro kočárek / invalidní vozík (alespoň 1 místo / 30 míst k sezení) 

 1 WC na maximálně 120 osob (dvoudílná DMU), minimálně polovina toalet uzpůsobena pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, přebalování kojenců 
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 Umožnění přepravy jízdních kol (minimálně 15 míst / 120 osob), turisticky atraktivní tratě budou 

specifikovány individuálně (zejména 194, 195, 196, 197, 198, 199, 226), zde možnost vyjmutí 

části sedadel a vytvoření míst pro jízdní kola / vybavení souprav vyšším počtem sklopných 

sedadel, která mohou sloužit jako místa na zavěšení jízdních kol, dále pak možnost operativně 

posilovat soupravy.  

 Vysoká pohodlná sedadla s opěrkami hlavy (včetně boční) a opěrkami na ruce (1 ve druhé třídě, 

2 v první třídě) 

 Zařízení na online sledování vozidel (polohy) v reálném čase 

 Wi-Fi a zásuvky (včetně USB) pro cestující, alespoň 1 na 2 místa k sezení 

 Informační systémy – 2 boční panely na každé straně jednotky, 4 vnitřní barevné displeje / jeden 

vůz / jeden díl jednotky  

 Akustické hlášení zastávek a dalších informací 

 Klimatizace a zajištění teplotní pohody (18 – 25 °C), na turisticky atraktivních tratích možnost 

polospouštěcích oken (zejména 194, 195, 197, 198, 202, 226) v části soupravy 

Nadstandardní požadavky na vozidla regionální dopravy u nově nakupovaných vozidel 

(zejména pro páteřní linky): 

 Dostatečný prostor na nohy – alespoň 900 mm za sebou / 1 800 mm naproti sobě ve druhé třídě, 

1 000 mm / 2 000 mm v první třídě  

 Zajištění základního občerstvení u (jednoduchou formou, např. automat na nápoje / trvanlivé 

potraviny) 

 Mírně polohovatelná sedadla 

 Zajištění 1. třídy (alespoň 6 % míst) u spojů s poptávanou kapacitou přes 100 osob s výbavou: 

 polohovatelná sedadla, zásuvka pro každé sedadlo, uspořádání sedadel 2 + 1 / 3 + 0, větší šířka 

sedadel oproti druhé třídě, 2 sklopné opěrky na ruce u každého sedadla, sklopné stolky u všech 

sedadel, rozteč sedadel 1000 mm za sebou, 2 000 mm naproti sobě 

 Sklopné stolky v části u alespoň 30 % sedadel ve druhé třídě   

 Minimální šířka sedadel 450 mm ve druhé třídě, 500 mm v první třídě 

6.6.3. Standardy odbavování 

Standardy odbavování budou součástí dokumentace nabídkového řízení v železniční 

i veřejné linkové dopravě.  Vzhledem ke zvažovanému rozvoji IDS není v době zpracování 

tohoto PDOÚ o odbavovacích systémech rozhodnuto. V zásadě se předpokládá vedle 

tištěných papírových jízdenek využití systémů platebních karet asociací VISA a MASTERCARD 

a mobilních aplikací.  
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7. Dopravní infrastruktura pro veřejnou dopravu 

7.1.  Rozvoj železnice 

Rozvoj nabídky dopravní obslužnosti je podmíněn rozvojem infrastruktury, modernizacemi / 

optimalizacemi / revitalizacemi železničních tratí, výstavbou a opravami pozemních 

komunikací. I pouhou revitalizací je možné dosáhnout významných úspor, pokud dojde 

například k úspoře počtu nutných vozidel či zajištění přípojů. 

Rozvoj železniční sítě dle podkladů SŽDC: 

 Modernizace: rekonstrukce železniční tratě ve stávajícím koridoru, s rektifikací oblouků, 

přeložkami, zdvoukolejněním, případně elektrizací, rychlost nejčastěji 120 - 160 km/h (případně 

200 km/h), nápravový tlak 22,5 tun, průchodnost UIC GC.  

 Optimalizace: rekonstrukce železniční tratě v menším rozsahu, ve své stávající stopě, případně 

s elektrizací, rychlost nejčastěji 80 - 120 km/h, nápravový tlak 22,5 tun, průchodnost UIC GC.  

 Revitalizace: rekonstrukce regionální železniční tratě úsporným způsobem, ve své stávající stopě, 

rychlost nejčastěji 50 - 100 km/h (zejména odstranění trvalých rychlostních omezení, 

optimalizace rozsahu infrastruktury, modernizace zabezpečovacího zařízení, apod.). 
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7.1.1. Stav a potřeba řešení infrastrukturních záměrů na tratích Jihočeského kraje: 

Tabulka 9 – vhodnost investičních záměrů na jednotlivé tratě. SJD – systémová jízdní doba – 

potřebná jízdní doba mezi taktovými uzly3 / významnými přestupními stanicemi včetně pobytů 

v mezilehlých stanicích a zastávkách, doba na přestup a rezerva (cca 5 %)  

železniční 
trat 

trasování typ rekonstrukce 
rychlost 
[km/h] 

aktuální stav 
stavby 

důvod 

190 
 
 

České Budějovice – 
Strakonice – 

Horažďovice - 
Plzeň 

modernizace, 
částečné 

zdvoukolejnění 
140 - 160 

aktuálně se 
zpracovává studie 

proveditelnosti 

významná celostátní trať s 
hustou regionální dopravou, 

součást  sítě TEN-T 

191 Nepomuk – Blatná 
 

60 - 80 
udržení 

provozuschopnosti 
spojení Blatná - Plzeň 

192 
Číčenice – Týn nad 

Vltavou 
 

bez úprav 

JčK neobjednává 
veřejnou dopravu 

možnost provozu turistických 
/ zvláštních vlaků (kulturní a 

společenské akce v regionech 
– poutě, slavnosti,…) 

193 Netolice – Dívčice 
JčK neobjednává 

veřejnou dopravu 

194 
České Budějovice – 

Český Krumlov – 
Černý Kříž 

optimalizace 
mezistaničních 
úseků, zab.zař. 

80 - 100 
dokončena 1. etapa 

revitalizace 

atraktivní turistické cíle, velké 
rozdíly oproti IAD, 

požadováno zvýšení rychlosti  
v ucelených úsecích 

195 
Rybník - Lipno nad 

Vltavou 
úpravy 60 - 70 

Realizována 
elektrizace 25 kV 

50 Hz, zab. zař. atd. 

zlepšení parametrů a zkrácení 
jízdních dob, prodloužení 
nástupišť, požadavek na 

úpravy oblouků 

196 
České Budějovice - 

Summerau 
novostavba (výhled) 160 - 200 

Zařazeno v ZÚR 
trať pro 160 – 200 

km/hod 

dobudování IV. TŽK, význam 
v mezistátní dopravě, ve 
spolupráci s Rakouskou 

stranou; trať TEN-T 

197 
Číčenice – Nové 

Údolí 
revitalizace 60 - 80 Zaveden radioblok 

priorita zrychlení úseku 
Prachatice - Číčenice, přímá 

linka Prachatice - České 
Budějovice pod 60 minut 

198 Strakonice - Volary revitalizace 60 - 80  
dosažení SJD 120 minut 

Strakonice - Volary, křižování 
v ŽST Vimperk 

199 
České Budějovice - 

České Velenice 

optimalizace 
mezistaničních 

úseků 

120 – 
160? 

 
realizována 

optimalizace 
urychlení mezistátní dopravy 

200 Zdice – Protivín 
Optimalizace, ve 
spolupráci se StČ 

krajem 
100 - 120  

SJD pro regionální dopravu v 
úseku Písek - Příbram 60 

minut (spěšné vlaky) 
 

201 Tábor – Ražice 

Optimalizace, most 
Červená 

Elektrizace Písek – 
Písek město 

80 - 100  

SJD pro regionální dopravu v 
úseku Písek - Tábor 60 minut 

požadována elektrizace 
v úseku Písek – Písek město 

202 Tábor – Bechyně revitalizace 60 - 80  
zrychlení a stabilizace 

regionální dopravy, 
požadavek na 

                                                      

3
http://dspace.upce.cz/bitstream/handle/10195/38468/HrabacekJ_Periodicka_doprava_PD_2010.pdf?sequenc

e=4&isAllowed=y 
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úpravy oblouků 

203 
Březnice – 
Strakonice 

revitalizace 60 - 80  
zvýšení bezpečnosti, 

zatraktivnění vůči IAD a VLD 

220 
Praha -) Benešov u 

Prahy - České 
Budějovice 

modernizace + 
zdvoukolejnění 

160 

Ve stavbě  4.TŽK/ 
chybí úseky 

Sudoměřice u 
Tábora – Votice, 

Doubí – Soběslav, 
Nemanice - Ševětín 

Význam v dálkové a 
regionální osobní dopravě a 

v mezistátní nákladní 
dopravě, trať TEN-T 

224 
Tábor - Horní 

Cerekev 
revitalizace 80 - 90  

dosažení SJD 60 minut v 
úseku Tábor - Pelhřimov 

225 
Havlíčkův Brod - 

Veselí nad Lužnicí 

modernizace 
(výhled) 

prioritně přestavba 
J. Hradec 

160 - 200 
Připravuje se 

zadání technicko-
ekonomické studie 

zvýšení 
konkurenceschopnosti 

veřejné dopravy v relaci 
Jihočeský kraj - Kraj Vysočina 

požadavek na řešení 
žst.J.Hradec  

226 
Veselí nad Lužnicí - 

České Velenice 
Optimalizace+ 

elektrizace 
140 - 160 

realizuje se 
technicko-

ekonomické studie 

zrychlení dopravy v turisticky 
atraktivní oblasti, možnost 

vedení dálkových vlaků 
z Prahy, požadavek 

elektrizace 

227 
Kostelec u Jihlavy – 

Slavonice 
optimalizace 90 

Zpracovává se 
přípravní 

dokumentace 

zvýšení bezpečnosti, 
zrychlení, dosažení SJD Dačice 

- Slavonice 30 minut, SJD 
Dačice – Jihlava 60 minut 

228 
Jindřichův Hradec 

– Obrataň 

optimalizace v úseku 
Jindřichův Hradec - 

Kamenice nad Lipou 
80 

Probíhají úpravy 
zastávek 

dosažení SJD 30 minut v 
úseku Jindřichův Hradec - 

Kamenice nad Lipou 

229 
Jindřichův Hradec - 

Nová Bystřice 
udržení 

provozuschopnosti 
60  rozvoj turistického ruchu 

 

7.2. Rozvoj pozemních komunikací 

7.2.1.  Dálnice a silnice I. třídy 

Prioritou Jihočeského kraje je dostavba páteční dálniční sítě, dálnic D3 a D4. Na dálnici D3 

bude do konce roku 2016 realizována rekonstrukce čtyřpruhu Tábor – Čekanice, aktuálně 

jsou ve výstavbě úseky Veselí n. / L. - Bošilec, Bošilec – Ševětín a Borek - Úsilné a Ševětín – 

Borek. Tím bude realizováno 75 km jihočeské části dálnice od hranic kraje až ke krajskému 

městu (cca 2020).  V roce 2017 má být zahájena stavba obchvatu Českých Budějovic, úseky 

Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín s dokončením v roce 2021.  Pokračování stavby 

dálnice ve směru k rakouským hranicím, úseky Třebonín – Kaplice nádraží, Kaplice nádraží – 

Nažidla a Nažidla – Dolní Dvořiště státní hranice závisí na posouzení vlivu na životní prostředí 

(EIA), aktuálně jsou v rozpočtu SFDI uvažovány termíny realizace 2019 – 2022. 

Stavba D4 v Jihočeském kraji, úseky Lety – Čimelice, Čimelice – Mirotice a Mirotice rozšíření 

mají být realizovány formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Realizace je 
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plánována v létech 2018 – 2021, v současné době pokračuje příprava staveb a MD ČR 

opakovaně vybírá poradce pro PPP projekt, když původní soutěž ÚOHS zrušil. 

Na silnicích I. třídy by v období PDOÚ měly být realizovány tyto stavby: 

 I/22 Strakonice, severní půloblouk – propojení na silnici I/4  (2016 - 2018) 

 I/19 obchvat Chýnov (2017 - 2019) 

 I/34 Stráž n/N. – Lásenice (2019 - 2021) 

 I/39 Třebonín – Rájov (dálniční přivaděč na silnici I/39) - (2019 - 2022) 

Jihočeský kraj považuje za naléhavě nutné realizovat v období PDOÚ ještě další významné 

obchvaty: 

 I/20 Dasný – Češnovice 

 I/20 České Budějovice, severní spojka 

 I/34 Lišov – Vranín  
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7.2.2. Silnice II. a III. třídy 

Na silnicích II. a III. třídy ve správě Jihočeského kraje jsou do střednědobého výhledu 

zahrnuty jako akce s vysokou prioritou tyto investice: 

 Zanádražní komunikace (přeložka si. II/156 a II/157), 4. etapa – zanádražní část IIb východ 

 Průtah Tábor (Budějovická ul.)  II/137 

 Úsek Měšice – Čekanice II/137 

 Průtah Rožmberk nad Vltavou II/160 

 Dačice, ul. Vlašská, Komenského, Tyršova a nám. Republiky II/408 

 Přeložka Třeboň II/154 

 Zanádražní kom. - Přeložka sil. II/156+II/157 3. etapa část 3.1 – zanádražní 

 Přeložka sil. II/156+II/157 3. etapa část 3.2 - podjezd pod nádražím  

 Obchvat Strážkovice II/156  

 Jižní tangenta České Budějovice II/143 

 Dačice – Obchvat II/151, II/408 

 Kaplice – obchvat II/154, II/158 (2. etapa) 

 Přeložka Otěvěk a Trhové Sviny II/156 

 Husinec – obchvat II/145 

 Žár - hráz rybníka obchvat II/156 

 Obchvat Nová Bystřice II/128  

 Rožmberk nad Vltavou - křižovatka se silnicí II/163, II/160 

 Propojení ulic Strakonická - M. Horákové III/14549 
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8. Integrace veřejné dopravy v Jihočeském kraji  

8.1. Tarifní systém 

Na základě analýzy území Jihočeského kraje a s přihlédnutím ke zkušenostem ostatních krajů 

je pro integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje jako základní tarif navrhován zónový 

tarif. Za tímto účelem bylo celé území Jihočeského kraje rozděleno na jednotlivé zóny s tím, 

že budou do integrovaného dopravního systému zapojovány postupně na základě 

rozhodnutí Rady Jihočeského kraje o územním rozsahu integrovaného území. Zaintegrované 

území je vymezeno na Obrázku 5.  

K výhodám tohoto tarifu patří zejména: 

 umožňuje sjednocení kilometrických tarifů ČD, JHMD (výhledově) a VLD a současných tarifů MHD 

tím, že sjednocuje železniční stanice a zastávky, zastávky veřejné linkové dopravy a MHD 

do jedné zóny; 

 v celé obci je vždy jedna cena, neboť všechny zastávky (stanice), které se nacházejí v jejich 

částech, budou patřit do jedné zóny; 

 území je rozděleno do geografických obvodů (tarifních zón) ve kterých platí vždy jedna cena. Při 

jízdách přes více zón je cena odvozena od počtu projetých zón; 

 ponechává velkou samostatnost jednotlivým zónám (např. městům s MHD), kterým umožnuje 

stanovit výši tarifu v dané zóně dle rozhodnutí samosprávy města; 

 umožňuje systematické rozšiřování území IDS;  

 umožňuje možnost přiřazení tržeb místu jejich vzniku a tím možnost identifikovat místo spotřeby 

dopravního výkonu; 

 odstraňuje nepřestupnost v liniových tarifech, dobré dopravní řešení spolu s vhodnými cenami 

může podpořit mobilitu cestujících.  

Tarif IDS Jihočeského kraje byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje č. 312/2016/RK-

84 dne 24. března 2016 a aktualizován usnesením č. 1095/2016/RK-97  ze dne 22. 9. 2016. 

Tento schválený Tarif IDS bude platný vždy pro všechny zapojené dopravce v rámci 

zaintegrovaného území Jihočeského kraje. V první fázi IDS bylo zaintegrováno území IDS 

Českobudějovicka a navržený harmonogram integrace dle jednotlivých oblastí je uveden 

níže. 

Na schválený „Tarif IDS Jihočeského kraje“ navazují Smluvní přepravní podmínky IDS 

Jihočeského kraje. Do konce roku 2016 budou Smluvní přepravní podmínek i Tarif IDS 

Jihočeského kraje implementovány do dokumentů zaintegrovaných dopravců.  

Součástí schváleného tarifu jsou také ceníky IDS Jihočeského kraje pro jednotlivé a časové 

jízdenky. Ceník jednotlivých jízdenek nebude využíván pro IDS Českobudějovicko. V této fázi 
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budou cestující v případě jednotlivých jízdenek odbaveni za km tarif dopravce. S využitím 

tohoto ceníku se počítá až po provedené modernizaci odbavovacích strojků. 

8.2. Rozúčtování tržeb 

Podrobné informace ohledně rozúčtování tržeb IDS z přestupních jednotlivých a časových 

jízdenek byly zpracovatelem navrženy a následně zadavatelem odsouhlaseny postupy 

uvedené v Příloze č. 3. 

8.3. Zapojení dopravců  

 V rámci IDS Jihočeského kraje, 1. fáze IDS Českobudějovicka, dojde s platností 

od 1. ledna 2017 k zaintegrování tří autobusových dopravních společností (GW BUS a. s., 

České Budějovice; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. a Comett plus, spol. s r. o., Tábor), 

železničního dopravce České dráhy, a.s. a Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. 

Po vyhodnocení zkušebního provozu lze předpokládat zapojení dalších dopravců 

(např. ČSAD Jindřichův Hradec, a.s.) v rámci stávajícího územního rozsahu zaintegrované 

oblasti, popř. při dílčím rozšíření tohoto území. 

Dlouhodobým cílem je realizace celokrajské IDS, které je možné po roce 2019. Důvodem je 

ukončení platnosti smluv v prosinci 2019 se všemi smluvními dopravci, kdy je nutné 

realizovat nová nabídková řízení a postupně tak bude možno rozvíjet integrovanou dopravu 

v rámci celého kraje. Díky této skutečnosti bude možné navrhnout nový dopravní model se 

změněným linkovým uspořádáním tak, aby vozidla optimalizovala počty ujetých kilometrů 

a byl rozšířen objem návazností mezi jednotlivými spoji v rámci navrženého systému. 

Součástí nových nabídkových řízení bude také podmínka využití standardizovaného 

odbavovacího systému. Díky tomu budou ušetřeny finanční prostředky z rozpočtu 

Jihočeského kraje. Stávající smlouvy byly uzavřeny s drážními i silničními dopravci pro 

zajištění veřejné dopravy v závazku veřejné služby na dobu 10 let a jejich platnost končí 

v prosinci 2019. Zabezpečení dalšího provozu je ve veřejné linkové dopravě možné 

(s výjimkami dle platné legislativy EU a ČR) pouze na základě nabídkových řízení, v železniční 

dopravě i formou přímého zadání.  

8.4.  Harmonogram integrace dle jednotlivých oblastí kraje 

Spuštění 1. etapy integrace – IDS Českobudějovicka je plánováno od 1. 1. 2017 s tím, 

že půjde o pilotní provoz po dobu minimálně 1 roku. Na základě jeho vyhodnocení 

se předpokládá rozšiřování o další území i dopravce. Problematika integrace je navržena 

formou postupného přičleňování jednotlivých územních celků (mikroregionů, které 



69 

 

ve většině případů v podstatě odpovídají správním obvodům obcí s rozšířenou působností – 

SO ORP) k již zaintegrovanému území tak, aby byla zohledněna zejména intenzita vazeb 

a přirozená spádovost, s přihlédnutím k vedení železničních tratí a linek veřejné autobusové 

dopravy. 

 

Obrázek 5 - Území IDS Českobudějovicko ve srovnání s hranicemi SO ORP Jihočeského kraje 

S ohledem na ukončení platnosti stávajících smluv v roce 2019 se všemi dopravci a nutnost 

realizovat nová nabídková řízení se v 2. etapě integrace (tj. do roku 2019) nepředpokládá 

významnější územní rozšiřování IDS Jihočeského kraje. V tomto období půjde zejména o dílčí 

úpravy, které vyplynou z fungování pilotního provozu IDS Českobudějovicka a dílčí rozšíření 

IDS v oblasti okresu Jindřichův Hradec, zejména v okolí města Jindřichův Hradec. Dalším 

předpokládaným krokem bude zapojení dalších dopravců do obsluhy této oblasti (zejména 

ČSAD Jindřichův Hradec). Z hlediska územního rozsahu se počítá pouze s přičleněním 

několika dalších obcí z mikroregionů Trhosvinensko, Prachaticko, Českokrumlovsko 

a Kaplicko (město Český Krumlov a obce na trase do Českých Budějovic a podobně 

v případně města Kaplice).  
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Předmětem 3. etapy (období 2020 – 2022) pak bude integrace dalších sousedících regionů 

majících významný spád do krajského města. Půjde především o Vltavotýnsko a zbytek 

Trhosvinenska tak, aby byl zaintegrován celý okres České Budějovice, a dále pak 

o Třeboňsko. Předpokládá se také integrace zbytku Českokrumlovska a Kaplicka.  

Následující fáze integrace zřejmě přesáhnou horizont tohoto Dopravního plánu.  

Předpokládaná 4. etapa pro období 2023 – 2024 plánuje zahrnout Soběslavsko a Táborsko, 

které územně navazují na dříve zaintegrované oblasti, a v případě dvou posledně 

jmenovaných zde již v současnosti existuje určitá autonomní integrace. 

V 5. etapě (2025 – 2026) se počítá s přičleněním zbývajících sousedních mikroregionů – 

zbytek Prachaticka, Vodňansko, Písecko a také Milevsko. 

Poslední 6. etapa (horizont do roku 2028) pak bude představovat zaintegrování zbývajících 

vzdálenějších regionů – Vimpersko, Strakonicko, Blatensko a Dačicko. 

Pořadí etap integrace může být změněno dle rozhodnutí samosprávy Jihočeského kraje. 

etapa opatření časový horizont 

1. spuštění pilotního provozu IDS Českobudějovicko od 1. 1. 2017 

2a. vyhodnocení pilotního provozu, rozvoj IDS na Jindřichohradecku konec r. 2018 

2b. připojení některých dalších obcí Trhosvinenska, Českokrumlovska, Kaplicka a Prachaticka konec r. 2019 

3. připojení Vltavotýnska, Třeboňska a zbytku Trhovosvinenska, Českokrumlovska a Kaplicka konec r. 2022 

4. připojení Soběslavska, Táborska konec r. 2024 

5. připojení Vodňanska, Písecka, Milevska a zbytku Prachaticka konec r. 2026 

6. integrace zbytku kraje - Vimpersko, Strakonicko, Blatensko a Dačicko konec r. 2028 

Tabulka 10 - časový harmonogram územní integrace dle jednotlivých oblastí 
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9. Zajištění veřejné dopravy v Jihočeském kraji po roce 2019 

Regionální doprava musí navazovat na koncepční změny v dálkové dopravě objednávané 

MD ČR. Po dokončení 4. TŽK Praha – České Budějovice dojde k úpravě koncepce nabízených 

služeb pro cestující veřejnost, která bude využívat parametry modernizované infrastruktury.  

V menším rozsahu se úprava konceptu regionální dopravy dotkne i dalších tratí na 

modernizované železniční infrastruktuře (např. tratí České Budějovice – Volary, Veselí nad 

Lužnicí – České Velenice, České Budějovice - Plzeň). 

Je třeba očekávat změny vyvolané koncepčními úpravami jiných objednatelů, a to jak 

regionální dopravy v sousedních krajích, tak i v  Horním Rakousku a Dolním Rakousku. 

Na tyto změny bude přiměřeným způsobem reagovat i objednávka veřejné dopravy 

Jihočeského kraje. 

V souvislosti se zavedením a rozvojem IDS dojde ke koncepční úpravě vedení linek - posílení 

páteřních železničních linek se zajištěním přestupních návazností vlak-autobus. 

Ve veřejné linkové dopravě bude nutno s využitím dopravního modelu Jihočeského kraje, 

jehož zpracování je součástí schváleného projektu RUMOBIL v rámci programu Interreg 

Central Europe, posoudit před vyhlášením nabídkového řízení (dále jen NŘ) trasy linek a 

v souladu se zásadami kvality poskytovaných služeb stanovit minimální počty spojů 

v pracovní dny a dny pracovního klidu.  Dořešit je nutné problematiku využití nedotovaných 

spojů. 

Do doby realizace nabídkových řízení je nutno vymezit a zpřesnit rozsah a financování MHD.  

Při přípravě zadávacích podmínek jednotlivých NŘ bude nutno ve spolupráci s dotčenými 

kraji a s přihlédnutím k vydavateli licence řešit problematiku linek vedených přes hranice 

kraje v rámci těchto možností: 

 vzájemná výměna výkonů  

 úhrada výkonů vysoutěžených na území sousedního kraje 

 společné nabídkové řízení 

Jednání se sousedními kraji v tomto směru jsou vedena již od počátku tohoto roku 

s cílem dosáhnout příslušných dohod. 

Při přípravě zadávacích podmínek jednotlivých NŘ bude potřeba rozhodnout, jakého 

charakteru budou tyto podmínky, zdali bude přenesena odpovědnost za tržby na dopravce 

a bude „soutěžena“ pouze cena dopravního výkonu (soutěž brutto) nebo zda bude 

odpovědnost za tržby ponechána na objednateli (soutěž netto). Oba principy mají své silné 

a slabé stránky a bude tedy potřeba vyhodnotit nejen nabídkové řízení na železniční dopravu 

pro provozní soubor Šumava, ale i zkušenosti ostatních krajů při přípravě a realizaci 

nabídkových řízení ve veřejné linkové dopravě. 
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Při přípravě zadávacích podmínek jednotlivých NŘ bude potřeba posoudit rozsah 

tzv. dodatečných dopravních výkonů, které by mohly být v průběhu plnění zakázky 

doobjednány za „vysoutěženou“ cenu dopravního výkonu. Jako odpovídající se jeví 10 – 15 % 

současných ročních provozních výkonů v jednotlivých segmentech. 

Podrobný popis způsobu zajištění veřejné dopravy po roce 2019 je uveden v Příloze č. 4. 
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10.   Ekonomika rozvoje dopravy 

V rámci navrženého rozvoje veřejné dopravy byl zpracován orientační nárůst nákladů pro 

jednotlivé ekonomické varianty, které spočívají v konstantním procentuálním nárůstu 

v následujících pěti letech.  

V Příloze č. 5 jsou zpracovány varianty, které zohledňují nárůst kompenzačních potřeb 

o 1,9 %; 2,9 %; 3,9 % a 4,9 %.   

Položka nárůst ceny za vlkm / ujkm zohledňuje předpokládanou inflaci, u veřejné linkové 

dopravy je nutné předpokládat vyšší růst mezd řidičů, v dlouhodobém horizontu nelze brát 

ceny energií jako konstantní. Závisí na vývoji na světových trzích, viz výrazné pohyby cen 

ropy v minulých letech.  

 

Graf 1 – pohled na ceny elektřiny v posledních 8 letech, zdroj kurzy.cz 

 

Graf 2 – pohled na ceny ropy v posledních 12 letech, zdroj kurzy.cz 
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Významné finanční položky jsou potřebné na zajištění protarifovací ztráty a ostatních 

nákladů spojených se zaváděním IDS ve výši 10 – 30 mil. Kč (každoročně, dle rozsahu území), 

případně cca 5 mil. Kč na vybudování a provoz centrálního dispečinku, díky kterému bude 

zajištěna kontrola provozu veřejné dopravy včetně zajištění přestupních vazeb a řešení 

mimořádných situací.   

Rovněž je potřeba také předpokládat možnost změny struktury zaměstnanosti, například 

s náhlým uzavřením významných firem či otevřením / rozšířením v jiném regionu. V minulých 

létech došlo například k uzavření nebo omezení provozu papíren v obcích Loučovice a Větřní 

a musela být přesměrována doprava zaměstnanců do Kaplice, Českého Krumlova 

resp. Českých Budějovic. 

10.1. Rozpočtový výhled pro veřejnou drážní dopravu 

Pro rok 2017 byl navržen rozpočet ve výši 615 mil. Kč (2016 = 600,4 mil. Kč s touto 

strukturou: 

položka náklady [mil. Kč] poznámka 

Regionální železniční doprava  604 včetně kompenzace státu 

MHD České Budějovice (trolejbusy)  1   

Protarifovací ztráta IDS  10   

Tabulka 11 – rozpočtový výhled pro veřejnou drážní dopravu pro rok 2017 

V letech 2018 a 2019 bude výše rozpočtu záviset na rozšiřování nabídky v železniční 

dopravě a výše protarifovací ztráty spojenou se zvětšováním zaintegrované oblasti (včetně 

integrace rychlíků v dalších tarifních bodech). 

Nejasné jsou roky 2020 a 2021, kdy budou drážní dopravu zajišťovat dopravci vzešlí 

z nabídkových řízení, výše rozpočtu a rozsah objednávky závisí na nabídkové ceně 

a nastavení smluvních vztahů. S dopravcem JHMD je navrženo jednání o přímém zadání do 

roku 2024, pro období 2017 – 2021 se dá očekávat konstantní výše rozpočtu, pokud nebude 

docházet k výrazným změnám v rozsahu dopravy či zaintegrování do rozvíjejícího se IDS.   
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10.2. Rozpočtový výhled pro veřejnou linkovou dopravu 

Pro rok 2017 byl navržen rozpočet ve výši 523,9 mil. Kč (2016 = 448,3 mil. Kč) s touto 

strukturou: 

položka náklady [mil. Kč] 

Regionální veřejná linková doprava 464,9  

Navýšení mezd řidičů                                 47 

Protarifovací ztráta IDS                            12  

Celkem 523,9 

Tabulka 12 – rozpočtový výhled pro veřejnou linkovou dopravu pro rok 2017 

Pro rok 2018 je zásadní navýšení o propad tržeb, pokud by došlo k rozšíření integrovaného 

dopravního systému. V případě, že by nedošlo ke změně rozsahu objednávky, nejsou 

předpokládané další změny. Dle situace na pracovním trhu je nutné počítat také s požadavky 

na další růst mezd řidičů. 

Zásadní je rok 2019, kdy končí platnost současných smluv a bude nutné uzavřít smlouvy 

s dopravci vzešlými z nabídkových řízení a upravit smluvní vztahy. Bude-li se rozšiřovat 

územní platnost IDS, zvýší se dále protarifovací ztráta.  

Pro roky 2020 a 2021 není možné stanovit podrobnější rozpočtový výhled vzhledem k novým 

smluvním vztahům s dopravci vzešlými z nabídkových řízení. 

Pokud se týká MHD, od roku 2020 je předpoklad jejího zabezpečení výlučně prostřednictvím 

měst s tím, že budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy mezi Jihočeským krajem a dotyčnými 

městy na úhradu kompenzace městské dopravy v jejich extravilánu. 

10.3. Vývoj kompenzace 

Celková výše nákladů pro jednotlivá léta je uvedena v závěru Přílohy č. 5, pro každou 

variantu jsou rovněž znázorněny nárůsty počtu kilometrů včetně přepočtu na jeden 

kalendářní den pro jasnější představu o celkovém objemu dopravy.  

Cena dopravního výkonu je předpokládaná u drážní dopravy (ČD) a VLD téměř neměnná 

do roku 2019, nové smlouvy mohou přinést odlišnou kalkulaci výkonů, rozdělenou na cenu 

za kilometr při předpokládaném rozsahu dopravy a cenu za kilometr při nárůstu objemu 

dopravy za současného počtu vozidel, tedy jen za provozní náklady (trakční energie / palivo, 

poplatek za dopravní cestu, mzda personálu a zvýšené náklady na údržbu), nikoliv náklady 

spojené s investicí do vozidel a nepřímých nákladů dopravce.  
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Ukázka pro rok 2017: 

nárůst v % 
nárůst  
v km 

ČD JHMD Trolejbus MHD - bus VLD 

1,90% 

Počet km / 
jeden den 

267 9,36 1,33 12,47 1067 

příklad 

denně: 1 pár Sp vlaků Tábor - 
České Budějovice, 1 pár Sp 

vlaků Písek - České Budějovice, 
1 pár Os Zliv - České Budějovice 

(denně 270 km) 

51 párů spojů v 
úseku 

Jindřichův 
Hradec - Nová 
Bystřice za rok 

121 párů spojů 
v úseku 

Nemanice - 
Borek za rok 

2 páry spojů 
Nové Vráto - 

Rudolfov 
Kostel denně 

17 párů 
spojů na 
linkách o 

délce 30 km 

2,90% 

Počet km / 
jeden den 

407 14,29 2,03 19,03 1629 

příklad 

denně: 1 pár Sp vlaků Tábor - 
České Budějovice, 1 pár Sp 

vlaků Písek - České Budějovice, 
1 pár České Budějovice - České 
Velenice, 2 páry Os Zliv - České 

Budějovice (denně 400 km) 

79 párů spojů v 
úseku 

Jindřichův 
Hradec - Nová 
Bystřice za rok 

185 párů spojů 
v úseku 

Nemanice - 
Borek za rok 

3 páry spojů 
Nové Vráto - 

Rudolfov 
Kostel denně 

27 párů 
spojů na 
linkách o 

délce 30 km 

3,90% 

Počet km / 
jeden den 

548 19,21 2,37 25,59 2190 

příklad 

denně: 1 pár Sp vlaků Tábor - 
České Budějovice, 1 pár Sp 

vlaků Písek - České Budějovice, 
1 pár České Budějovice - České 
Velenice, 2 páry Os Zliv - České 
Budějovice, 1 pár Sp Jindřichův 

Hradec - České Budějovice 
(denně 530 km) 

106 párů spojů 
v úseku 

Jindřichův 
Hradec - Nová 
Bystřice za rok 

249 párů spojů 
v úseku 

Nemanice - 
Borek za rok 

4 páry spojů 
Nové Vráto - 

Rudolfov 
Kostel denně 

36 párů 
spojů na 
linkách o 

délce 30 km 

4,90% 

Počet km / 
jeden den 

688 24,14 3,43 32,16 2752 

příklad 

denně: 1 pár Sp vlaků Tábor - 
České Budějovice, 1 pár Sp 

vlaků Písek - České Budějovice, 
1 pár České Budějovice - České 
Velenice, 3 páry Os Zliv - České 
Budějovice, 1 pár Sp Jindřichův 
Hradec - České Budějovice, 1 

pár Os/Sp Tábor - Písek (denně 
680 km) 

133 párů spojů 
v úseku 

Jindřichův 
Hradec - Nová 
Bystřice za rok 

313 párů spojů 
v úseku 

Nemanice - 
Borek za rok 

5 párů spojů 
Nové Vráto - 

Rudolfov 
Kostel denně 

(30 km) + další 
posílení 

45 párů 
spojů na 
linkách o 

délce 30 km 

poznámky 

Potřeba rychlého spojení 
spěšnými vlaky na hlavních 

tratích, největší potenciál pro 
růst cestujících a tržeb 

Vhodné pro 
rozvoj 

turistického 
provozu, nárůst 

není možné 
použít na např. 

1 celý pár 
Jindřichův 
Hradec - 

Kamenice nad 
Lipou 

vhodné pro 
doplnění 

víkendového / 
letního provozu 

/orientační 
možnosti 

rozvoj 
turistické 
dopravy, 
posílení 
víkendů, 

sedel 

Tabulka 13 – možné varianty rozvoje dopravní obslužnosti při různých finančních modelech pro rok 

2017, počty km jsou pro přehlednost uvedeny na jeden den v roce, roční přehledy jsou uvedeny 

v Příloze č. 5 

Tabulka znázorňuje možnosti rozvoje při různých finančních variantách. První varianta nabízí 

v případě železniční dopravy jen marginální přínosy (3 páry vlaků), u JHMD a DPMČB jen 

drobné přírůstky, ale u VLD znatelný nárůst, který lze použít na zavedení nové linky 
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s atraktivním intervalem, posílení vybraných současných či na vytvoření sezónních linek do 

turistických destinací, které nejsou o víkendech obsluhovány veřejnou dopravu.  

Z pohledu železnice je vhodné zavádět vlaky na hlavních (elektrizovaných) tratích, kde 

vložené finanční prostředky mají nejvyšší přínos (vyšší rychlost, přepravní potenciál – vysoké 

počty dojíždějících, ekologie). V dalších fázích rozvoje je rovněž vhodné doplňovat nabídku 

na vedlejších tratích, zejména v turisticky atraktivních oblastech. 

Zejména v železniční dopravě nebudou menší nárůsty nikterak znatelné, jedná se jen 

o zavedení několika spojů denně a efekt vynaložených prostředků nebude vysoký. V případě 

vyšších nárůstů je možné plošně zavádět jednotlivé spoje po kraji, což přinese drobné 

zlepšení v rámci celé sítě. Možné je také objednat veškerý rozsah navýšení na jednu trať 

(traťový úsek/linku), což, zejména při kratších úsecích, může přinést rychlejší nárůst 

cestujících a efekt bude v rámci dotčeného regionu výrazně vyšší a každý další rok rozvíjet.  

Veřejnou linkovou dopravou je možné posilovat v okrajových časech silné relace (např. České 

Budějovice – Třeboň), případně zavádět zejména o víkendech a letních měsících turistické 

spoje pro podporu cestovního ruchu a zkvalitnění života v dotčených oblastech.  
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10.4. Rizikové faktory dopravní obslužnosti pro roky 2017 – 2021 

Celková výše nákladů vychází z konstantního rozsahu DO s možným mírným navýšením, 

postupným rozvojem IDS a mírně rostoucích CDV. Rozhodující faktory jsou ale rychlost 

rozšiřování IDS, postoj nové politické reprezentace, inflace, ceny pohonných hmot a situace 

na pracovním trhu – rozmístění pracovních sil a personální zajištění dopravní obslužnosti 

(zvláště dostatek provozních pracovníků). Po roce 2019 lze očekávat určité změny 

v CDV v souvislosti s nabídkovými řízeními.  

Protože technické podklady pro nabídková řízení budou zpracovány až v roce 2017 (vedení 

linek, počty spojů…) konkrétní řešení včetně upřesnění ekonomiky provozu a mezd řidičů 

bude řešeno v aktualizaci PDOÚ. 

celkové náklady  
v jednotlivých letech 

2017 2018 2019 2020 2021 

varianta 1,9 % [Kč] 1 102 922 506 1 158 410 123 1 217 036 424 1 282 434 257 1 348 108 996 

varianta 2,9 % [Kč] 1 113 746 083 1 181 257 899 1 253 219 513 1 333 486 295 1 415 531 842 

varianta 3,9 % [Kč] 1 124 569 660 1 204 328 797 1 290 112 748 1 386 047 609 1 485 625 713 

varianta 4,9 % [Kč] 1 135 393 237 1 227 622 819 1 327 723 031 1 440 147 657 1 558 469 195 

Tabulka 14 – pohled na celkové náklady v průběhu 5 let při různých variantách nárůstu. Zohledňuje 

rozvoj mobility (nutnost rozvíjet a zkvalitňovat nabídku dopravní obslužnosti), inflaci / mírné 

nárůst cen energií (1,5 % u železniční dopravy) a postupné zvyšování mezd řidičů u autobusové 

dopravy (včetně trolejbusů) ve výši 5%. Součástí rozpočtového výhledu není skokové navýšení 

mezd řidičů k 1. 1. 2017, neboť ke dni zpracování není znám podíl krajů a státu.  

Podrobnější popis je uveden v Příloze č. 5. 
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11. Manažerské shrnutí  

Plán dopravní obslužností území Jihočeského kraje (PDOÚ) vychází z platné legislativy v dané 

oblasti a navazuje na PDOÚ Jihočeského kraje 2012 – 2016.   Analytická část byla podstatně 

rozšířena jak z hlediska charakteristiky regionu, demografických ukazatelů a rozmístění 

obyvatelstva, tak i současného stavu veřejné dopravy a přepravních vztahů.  Analýza je 

podrobně doplněna v přílohách č. 1 a 2. Pro návrhovou část organizace veřejné dopravy 

v následujících létech bude v roce 2017 zpracován dopravní model regionu, který doplní 

získané údaje pro potřeby optimální organizace dopravní obslužnosti v kraji, který má 

nejnižší osídlení území v rámci ČR. 

Zásadním pilířem návrhové části je postupná realizace integrovaného dopravního systému 

Jihočeského kraje.  V 1. fázi integrace oblasti Českobudějovicka od 1. 1. 2017 bude zapojeno 

5 rozhodujících dopravců, kteří zajišťují více jak 90 % dopravní obslužnosti navrhované 

oblasti.  Jedná se o dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice a. s., Comett Plus, spol. s r. o., 

České dráhy, a. s., GW BUS a. s. a Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.  IDS 

Českobudějovicka zahrnuje 90 obcí, 87 tratí a linek veřejné dopravy. Oblast 

Českobudějovicka byla zvolena základním kamenem budoucího IDS Jihočeského kraje 

zejména z důvodu nejvyšší hustoty osídlení a současně jako centrální a spádová oblast 

Jihočeského kraje. S ohledem na skutečnost, že do oblasti vstupují páteřní železniční tratě 

a zajíždí sem většina autobusových dopravců, bude navrhovaná oblast dostatečná na 

posouzení přínosů a nákladů IDS. Na základě následného vyhodnocení provozu IDS v této 

oblasti bude v období PDOÚ 2016 - 2021 rozhodnuto o dalším územním rozšíření IDS na další 

oblasti Jihočeského kraje a zapojení ostatních smluvních dopravců. Postupné zavádění 

systému IDS do ostatních částí kraje bude řešeno s ohledem na náklady spojené s budováním 

systému a zejména s ohledem na kvalitní zpracování všech náležitostí souvisejících 

s budováním tohoto nového systému.  

Návrh rozvoje veřejné dopravy v období PDOÚ 2017 – 2021 je v současné době pouze 

rámcový, i když v ekonomické části je provedena jeho kalkulace.  Do roku 2019 se kromě 

rozvoje IDS nepředpokládají mimo integrované území výraznější změny v trasování linek či 

počtech spojů.  Tyto změny nastanou až v souvislosti s ukončením stávajících smluv 

s dopravci v prosince 2019. V kapitole č. 10 a příloze č. 4 je podrobně popsán způsob 

zajištění veřejné dopravy po roce 2019. K tomu již byly učiněny prvé kroky zveřejněním 

předběžných oznámení ve Věstníku EU (TED) v červenci 2016. Klíčová bude příprava 

dokumentace nabídkových řízení (příp. dokumentace pro přímé zadání) tak, aby v letních 

měsících 2017 bylo možno jednotlivé soutěže vyhlásit.  Předpokládá se, že základní 

informace nabídkové dokumentace, zejména vedení linek, přestupní vazby, počty spojů, 

podmínky kvality přepravy budou zveřejněny v aktualizaci PDOÚ.  
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Ekonomická část vychází ze současného stavu zajištění služeb veřejné dopravy a návrhů 

jejího rozvoje, pracuje s možností nárůstu dotačních potřeb o 1,9 %; 2,9 %; 3,9 % a 4,9 % 

zahrnující inflaci a rozšíření současného dopravního spojení veřejné dopravy v návaznosti na 

požadavky obcí, významných subjektů a v neposlední řadě i potřeb rozvoje rekreační 

dopravy v turisticky významných lokalitách. Výši prokazatelné ztráty dle současných 

„desetiletých“ smluv s dopravci lze hodnověrně predikovat pouze na léta 2017 – 2019, výše 

kompenzace v létech 2020 – 2021 bude závislá na výsledku nabídkových řízení resp. přímého 

zadání.  Významné a nepředvídatelné jsou rizikové faktory počínaje vývojem inflace, cenové 

úrovně, až po rozpočtové možnosti kraje resp. tarifní politiku v rámci integrovaného tarifu 

kraje a opatření státu. 

Z předchozího textu je patrné, že předložený PDOÚ neobsahuje veškeré potřebné náležitosti, 

zejména ve vztahu k budoucímu rozvoji IDS, zajištění veřejné dopravy po roce 2019 (jak po 

technické, tak i organizační stránce) a finančním potřebám kompenzace.  Z těchto důvodů se 

předpokládá: 

 1. aktualizace  PDOÚ ve II. pololetí 2017  

 2. aktualizace PDOÚ v roce 2019 po ukončení nabídkových řízení na výběr dopravců 

resp. zajištění přímého zadání. 

Významnou roli bude mít rozhodnutí politické reprezentace o zásadních otázkách zajištění 

veřejné dopravy a alokace finančních prostředků z krajského rozpočtu do této oblasti. 


