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Úvod 
V rámci této semestrální práce jsme se zaměřili na problematiku regionální tratě 201. 

Konkrétně jsme se zabývali úsekem mezi stanicemi Tábor a Písek. V práci je kladen důraz na analýzu 

současného stavu trati, jak z pohledu provozního, tak stavebního. Zároveň jsem se snažili zmapovat 

území v okolí trati, abychom si udělali představu o možném rozvoji železniční infrastruktury.  

Obecné informace o trati 
Jedná se o trať s číslem 201 dle knižního jízdního řádu (dále též KJŘ) vedoucí z Tábora do 

Ražic. My se v práci zaobíráme pouze úsekem Tábor-Písek. Tento úsek je dlouhý 59,460 km. Nultý 

kilometr se nachází ve stanici Tábor. Jedná se o regionální dráhu, která je provozována Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále též SŽDC). Pro účely provozovatele dráhy SŽDC je 

v tabulkách traťových poměrů (dále též TTP) označena číslem 702A. Trať je v celém popisovaném 

úseku jednokolejná. Provoz na trati byl zahájen v roce 1889.  

Obrázek 1: Trať 201 a navazující tratě (zdroj: https://www.szdc.cz/documents/50004227/50157166/mapa-trati.pdf) 

Jak můžete vidět na obrázku 1 trať 201 je v Táboře napojena na trať 202 vedoucí do Bechyně, 

220 vedoucí z Prahy hlavního nádraží do Českých Budějovic a číslo 224 do Horní Cerekve. V Písku a 

v Putimi trať navazuje na trať číslo 200 – Zdice – Protivín.  V Ražicích se setkává s tratí číslo 190 – 

Plzeň hlavní nádraží – České Budějovice.   

Stavebně – technické údaje o trati 
Při stavbě tratě z Tábora do Písku nebyla zvolena nejkratší spojnice vedoucí přes Opařany a 

Bernartice, kudy je v současné době trasována silnice I. třídy číslo 29. Bylo nutné především obsloužit 

město Milevsko, kde v době stavby tratě bydlelo přibližně 2800 obyvatel. Když byla trať stavěna byl 

kraj v okolí tratě především zemědělský, což vyjma měst Tábor, Milevsko a Písek přetrvává do 

současnosti.  

https://www.szdc.cz/documents/50004227/50157166/mapa-trati.pdf
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V Táboře trať začíná poblíž vrchu Koudelovec v nadmořské výšce 450 m n. m., dále se stáčí 

doleva a pozvolně vystoupá mezi železniční stanicí (dále též ŽST) Balkova Lhota a ŽST Božejovice za 

zastávkou Padařov do výšky 500 m n. m. Následuje postupné klesání k řece Vltavě, kde železničním 

mostem v nadmořské výšce 380 m n. m. trať přechází Orlickou přehradu. Následuje stoupání poblíž 

zastávky Vrcovice do nadmořské výšky 460 m n. m. Od Vrcovic trať klesá do Písku, který leží 

v nadmořské výšce 378 m n. m. 

Základní stavebně- technické parametry tratě 
Dle TTP trať začíná v ŽST Tábor v km 0,000 a končí v ŽST Písek v km 59,779. Trať je jednokolejná, 

neelektrifikovaná, vyjma úseku od km 58,950 mezi ŽST Písek-město a ŽST Písek a vlastní ŽST Písek, 

kde je střídavá trakční proudová sestava 25 kV/ 50 Hz. 

Zábrzdná vzdálenost na trati je 700 m. Traťová rychlost pro jednotlivé úseky, včetně místních 

omezení je zřejmá z přílohy 2. Obecně lze říci, že v úseku mezi ŽST Tábor a ŽST Bálkova Lhota je 

traťová rychlost 80 km/h a dále až do Písku následuje úsek s traťovou rychlostí 70 km/h. K trvalému 

omezení traťové rychlosti na rychlost 30 km/h dochází mezi ŽST Červená nad Vltavou a ŽST Vlastec 

konkrétně od km 41,670 do km 41,960 z důvodu špatného stavu mostní konstrukce přes Orlickou 

přehradu 

Vzhledem k železničnímu svršku a spodku jsou na trati přechodná drážní vozidla vyhovující 

traťové třídě C3. U hnacích vozidel musí zároveň, s ohledem na příčné účinky na železniční svršek, 

vyhovovat skupině přechodnosti 1,2. Opět z důvodu nevyhovujícího technického stavu mostní 

konstrukce přes Orlickou přehradu mohou mezi ŽST Červená nad Vltavou a ŽST Vlastec jezdit 

soupravy o délce maximálně 30 m, sestavená jen z drážních vozidel řady 810 a 814, popřípadě řady 

754 za podmínek uvedených v tabulce číslo 3a TTP tratě 702B. Ostatní drážní vozidla musí vyhovovat 

traťové třídě B1. 

Železniční svršek a spodek  

Stáří železničního svršku 

Schéma stáří železničního svršku vyobrazené na obrázku 2 ukazuje, že v úseku Tábor (km 

0,000) – Balkova Lhota (km 8,800) je úsek nejnovější. To znamená stáří maximálně 5 let. Naopak 

nejstarší část trati je v úseku Sepekov (km 23,300) – Branice (km 32,400), s výjimkou okolí stanice 

Milevsko a krátkého úseku před Líšnicí. Tento úsek je starý více než padesát let. 

 <5let  20 –30 let  >50let 

 5 - 10let   30-40 let 

 10 –20 let  40-50 let 

Obrázek 2: Schéma stáří železničního svršku (zdroj: 
Informační systém ISPD SŽDC) 
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Ze staveb železničního spodku se mezi ŽST Tábor a ŽST Písek nachází celkem 31 mostů a několik 

desítek propustků. Na trati není žádný tunel. Délka jednotlivých mostů dosahuje maximálně 20 m, 

výjimku tvoří tyto mosty: 

• Most přes řeku Smutná v km 21,510 tratě mezi ŽST Božejovice a ŽST Milevsko. Most byl uveden 

do provozu v roce 1889 a dosud neproběhla žádná zásadní rekonstrukce. Mostní konstrukce je 

kamenná s 10 klenbami, o celkové stavební délce 147 m. Celkový pohled na most je na obrázku 

číslo 3. 

Obrázek 3: Most v km 21,510 (zdroj: vlastní fotografie) 

• Most přes Milevský potok v km 26,018 tratě mezi ŽST Božejovice a ŽST Milevsko byl uveden do 

provozu v roce 1889 a dosud neproběhla žádná zásadní rekonstrukce. Mostní konstrukce je 

kamenná s devíti klenbami o celkové stavební délce 140 m. Celkový pohled na most je na obrázku 

číslo 4. 

Obrázek 4: Most v km 26,018 (zdroj: vlastní fotografie) 
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• Most přes Orlickou přehradu v km 41,791 tratě mezi ŽST Červená nad Vltavou a ŽST Vlastec. 

Ocelová mostní konstrukce je uložena na dvou kamenných pilířích. Stavební délka mostu je 279 

m a pod mostem je volná výška 35 m. Most je znázorněn na obrázku číslo 5. 

Obrázek 5: Most v km 41,791 (zdroj: vlastní fotografie) 

Na celé trati je kolejové lože štěrkové. Mezi ŽST Tábor a ŽST Písek, mimo několika krátkých 

úseků (například na mostě v km 41,791) jsou betonové pražce. Kolejnice jsou tvaru S49, vyjma úseků 

mezi ŽST Božejovice a ŽST Milevsko, mezi ŽST Milevsko a ŽST Branice, na mostě v km 41,791, kde jsou 

kolejnice tvaru T. Bezstyková kolej je zřízena přibližně na 40 % tratě, mezi ŽST Tábor a Balkova Lhota, 

mezi ŽST Záhoří a ŽST Písek-místo došlo k zřízení při rekonstrukci železničního svršku v roce 2015, 

respektive v roce 2016. Pohled na zrekonstruovaný úsek v ŽST Záhoří s bezstykovou kolejí je na 

obrázku číslo 6. 

 

Obrázek 6: Rekonstruovaný úsek s bezstykovou kolejí v ŽST Záhoří (zdroj: vlastní fotografie) 
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Rozsah osobní a nákladní dopravy 
Rozsah osobní i nákladní dopravy je na trati v posledních pěti letech setrvalý. K navýšení 

počtu vlaků osobní dopravy došlo od grafikonu vlakové dopravy (dále též GVD) 2017/2018 v úseku 

Písek město a Písek. 

Osobní doprava 
Na celé trati je dlouhodobě nastaven přibližně od 4:30 hod. do 21 hod. dvouhodinový takt 

osobních vlaků, s odchylkami v sobotu, neděli a ve svátek. Další spoje jsou nasazovány v úseku Tábor 

– Milevsko, popř. až Branice v pracovní dny v ranní, odpolední špičce a večer. V neděli a ve svátek je 

místo vlaku Os 8420 veden v úseku Tábor – Písek spěšný vlak Sp 1934. Podrobnosti pro GVD 

2018/2019, včetně počtu rychlíků v úseku jsou uvedeny v tabulce číslo 1. Dopravcem pravidelných 

vlaků osobní dopravy na trati Tábor – Písek jsou České dráhy, a.s. (dále též ČD). 

Tabulka 1: Rozsah osobní dopravy v úseku Tábor – Písek. 

V GVD 2018/2019 jsou osobní vlaky a spěšné vlaky vedeny převážně motorovou jednotkou ve 

složení motorový vůz řady 814 a řídící vůz řady 914, která je zobrazena na obrázku číslo 7. 

Frekvenčně slabší vlaky a vlaky jedoucí jen v úseku Branice – Tábor a zpět či Milevsko – Tábor a zpět 

jsou složeny ze samotného motorového vozu řady 810, popřípadě doplněné o jeden přívěsný vůz 

řady BDtax782.  

Druh vlaku 

Počet vlaků v pracovní 
dny 

Počet vlaků 

v sobotu  

Počet vlaků 

v neděli a svátek 

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

úsek Tábor – Milevsko 

Os 12 12 9 8 8 8 

Sp 0 0 0 0 1 0 

úsek Milevsko – Branice 

Os 11 10 8 7 7 7 

Sp 0 0 0 0 1 0 

úsek Branice – Písek-město 

Os 9 8 8 7 7 7 

Sp 0 0 0 0 1 0 

úsek Písek-město – Písek 

Os 11  9 8 8 8 

Sp 0 0 0 0 1 0 

R 
1+1 (jede 
jen Po-Čt 

2+1 (jede 
jen Po-Čt 

0 0 0 0 
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Obrázek 7: Motorová jednotka ve složení řídící vůz řady 914 a motorový vůz řady 814 v ŽST Záhoří (zdroj: vlastní 

fotografie) 

Osobní vlak Os 8035 a rychlíky v úseku Písek město – Písek jsou sestaveny z motorového vozu 

řady 842 a přívěsného vozu Bdtn757. Vlak Os 7970 a 7971 úseku Písek město – Písek je veden 

samotným motorovým vozem řady 842., který je zobrazen na obrázku číslo 7. 

Obrázek 8: Motorový vůz řady 842 v ŽST Písek-město (zdroj: vlastní fotografie) 

 

Veškerá pravidelná křižování vlaků osobní dopravy dle nastaveného taktu probíhají v čase x:58 – 

x:59 hod. v ŽST Červená nad Vltavou. Další křižování se uskutečňují: 

• v pracovní dny v ranních hodinách (vlak Os 8401 a 8402) v ŽST Záhoří, 

• v pracovní dny v ŽST Božejovice (vlak Os 8451 a Os 8402, vlak Os 8401 a Os 8406, vlak Os 

8409 a Os 8440, vlak Os 8441 a Os 8416, Os 8411 a Os 8442, vlak Os 8443 a Os 8418). 
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Obrázek 9: Umístění autobusové zastávky Nasavrky (zdroj: www.mapy.cz) 

Nákladní doprava 
 Nákladní dopravu na trati provozuje v největší míře ČD Cargo. Nicméně do Sila Záhoří, jezdí 

dopravci BF Logistic, IDS Cargo a ČD Cargo. V úseku Písek – Vlastec jsou trasovány dva vlaky. Jeden 

jezdí z Písku do Vlastce 88504 a druhý v opačném směru 88540 pouze v pracovní dny. Obsluha 

probíhá nepravidelně. Manipuluje ve stanicích Písek město, Záhoří, Vlastec. Mezi stanicemi Tábor a 

Branice jsou naplánované vlaky z Tábora do Branice 88000 a v opačném směru vlak 88001. Tyto 

nákladní vlaky manipulují ve všech stanicích na trase kromě Sepekova a Božejovic. 

Popis jednotlivých železničních stanic a zastávek a jejich okolí, 

autobusové spojení 
 Analýza dojížďky a vyjížďky obcí nacházejících se blízkosti trati je zpracována v příloze 3. 

Nasavrky (zastávka) 
V okolí zastávky Nasavrky se nacházejí obce Nasavrky, Radimovice u Tábora a Hejlov. Pro 

turisty může být atraktivní vodní nádrž Košín, která je vzdálená od železniční zastávky 1500 metrů. 

Zastávka autobusu Nasavrky je vzdálená 138 metrů od železniční zastávky. 

Autobusová zastávka Nasavrky: 

✓ Linka 395021: Radimovice u Tábora-Tábor, Čekanice,točna, dopravcem je COMETT PLUS, 

spol. s r.o. 
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Obrázek 11: Umístění autobusové zastávky Balkova Lhota, Výrec (zdroj: www.mapy.cz) 

Dále se 1 000 metrů od železniční zastávky nachází autobusová zastávka Svrabov, Hejlov. 

 

Obrázek 10: Umístění autobusové zastávky Svrabov, Hejlov (zdroj: www.mapy.cz) 

Autobusová zastávka Svrabov, Hejlov: 

✓ Linka 390190: Tábor-Radkov-Borotín-Jistebnice, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

Balkova Lhota 
 Samotná obec se od železniční stanice nachází 1 300 metrů. Ve stejné vzdálenosti je chatová 

oblast Černý les. V okolí se nenachází žádný průmysl ani turistické cíle. Nejbližší autobusová zastávka 

Balkova Lhota, Výrec je vzdálená od železniční stanice 410 metrů. 

Autobusová zastávka Balkova Lhota, Výrec 

Linky 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek 13: Umístění autobusové zastávky Balkova Lhota, Knížata rozc.1.0 (zdroj: www.mapy.cz) 

✓ 300013: Příbram-Sedlčany-Tábor, dopravcem je ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 

✓ 304110: Příbram-Sedlčany-Tábor, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

✓ 390090: Tábor-Radkov-Jistebnice-Nadějkov, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

✓ 390190: Tábor-Radkov-Borotín-Jistebnice, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

Další autobusová zastávka Balkova Lhota se nachází přímo ve středu obce Balkova Lhota. Tato 

autobusová zastávka je od železniční stanice vzdálená 1 200 metrů. 

 

Obrázek 12: Umístění autobusové zastávky Balkova Lhota (zdroj: www.mapy.cz) 

Autobusová zastávka Balkova Lhota 

Linky 

✓ 300013: Příbram-Sedlčany-Tábor, dopravcem je ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 

✓ 390090: Tábor-Radkov-Jistebnice-Nadějkov, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

✓ 390190: Tábor-Radkov-Borotín-Jistebnice, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

Meziříčí (zastávka) 
Nejbližší autobusová zastávka od železniční zastávky Meziříčí se nazývá Balkova Lhota, 
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Knížata rozc.1.0. Vzdálenost je 1 000 metrů.  

Autobusová zastávka Balkova Lhota, Knížata rozc.1.0.: 

Linka  

✓ 300013(D13): Příbram-Sedlčany-Tábor, dopravcem je ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 

✓ 304110: Příbram-Sedlčany-Tábor, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

✓ 390090: Tábor-Radkov-Jistebnice-Nadějkov, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

Další autobusová zastávka Balkova Lhota, Černý Les je vzdálená od železniční zastávky 1 300 metrů. 

✓ Linka 390090: Tábor-Radkov-Jistebnice-Nadějkov, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

Padařov (zastávka) 
  Nejbližší autobusová zastávka Jistebnice, Padařov se nachází od zastávky vlaku 1 100 metrů. 

Části obce Jistebnice s názvem Padařov žije 140 obyvatel. 

Autobusová zastávka Jistebnice, Padařov: 

✓ Linka 390160: Jistebnice-Jistebnice,Božejovice,žel.st., dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

Obrázek 14: Umístění autobusové zastávky Jistebnice, Padařov (zdroj: www.mapy.cz) 

Božejovice 
 Ve vzdálenosti 2 000 metrů od železniční zastávky se nachází část města Jistebnice 

Božejovice. Bydlí zde 193 obyvatel. Zastávka autobusu Božejovice/Jistebnice,žel.st. leží 

v bezprostřední blízkosti od železniční stanice.  

Autobusová zastávka Božejovice/Jistebnice,žel.st.: 

Linky 

✓ 132101: Praha-Jistebnice/Tábor-Bechyně-Týn nad Vltavou, dopravcem je Jan Kukla  

✓ 390130: Opařany-Jistebnice,Božejovice,žel.st., dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

✓ 390160: Jistebnice-Jistebnice,Božejovice,žel.st., dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

✓ 390250: Sezimovo Ústí-Tábor-Milevsko, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 
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Obrázek 16: Umístění autobusové zastávky Sepekov (zdroj: www.mapy.cz) 

Obrázek 15: Umístění autobusové zastávky Božejovice/Jistebnice,žel.st. (zdroj: www.mapy.cz) 

Další zastávka Božejovice/Jistebnice, obec se nachází ve středu vesnice. Ta je ale vzdálená od 

železniční stanice 2 100 metrů. 

Autobusová zastávka Božejovice/Jistebnice, obec: 

✓  Linka 390160: Jistebnice-Jistebnice,Božejovice,žel.st., dopravcem je  COMETT PLUS,spol. s 

r.o. 

Sepekov (zastávka) 
Stanice se nachází na okraji městyse Sepekov, který má 1600 obyvatel. V Sepekově se nachází 

základní škola, obchod, zemědělské středisko. Autobusová zastávka Sepekov je vzdálená od 

železniční zastávky 1 400 metrů. 
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Autobusová zastávka Sepekov:  

Linky 

✓ 360055 – Milevsko-Nadějkov-Starcova Lhota, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY České 

Budějovice a.s. 

✓ 360059 – Milevsko-Sepekov-Opařany, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 

✓ 390250 – Sezimovo Ústí-Tábor-Milevsko, dopravcem je COMETT PLUS, spol. s r.o. 

Další autobusová zastávka Sepekov žel. zas. je v bezprostřední blízkosti železniční zastávky. 

Linky: 

✓ 360055: Milevsko-Nadějkov-Starcova Lhota 

✓ 360059: Milevsko-Sepekov-Opařany 

✓ 390250: Sezimovo Ústí-Tábor-Milevsko 

Milevsko 
 Stanice Milevsko se nachází v těsné blízkosti průmyslové zóny. Zároveň jsou ve stanici dvě 

vlečky v provozu. Vlečka ZVVS a.s., po které je zaváženo uhlí do teplárny Milevsko. Vlečka AGPI se 

zaměřuje na zemědělskou a rostlinnou výrobu. Milevsko má 8 300 obyvatel. Nachází se zde veškerá 

občanská vybavenost i pro přilehlé obce. Ihned u železniční stanice se nachází autobusová zastávka 

Milevsko, žel.st. Problémem města Milevska je umístění železniční stanice. Ta se nachází 1 600 metrů 

od autobusového nádraží. V bezprostřední blízkosti se nachází autobusová zastávka Milevsko, žel.st. 

Autobusová zastávka Milevsko, žel.st.: 

Linka 

✓ 366001 – Autobusové nádraží-Montáže-Nádraží ČD, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY České 

Budějovice a.s. 

 

Obrázek 17: Umístění autobusové zastávky Milevsko žel.st. (zdroj: www.mapy.cz) 

 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek 19: Umístění autobusové zastávky Branice (zdroj: www.mapy.cz) 

Obrázek 18: Umístění autobusové zastávky Sepekov, Líšnice (zdroj: www.mapy.cz) 

Líšnice (zastávka) 
U zastávky Líšnice se nachází pouze stejnojmenná obec se 184 obyvateli. Líšnice je součástí 

Sepekova. Nejblíže je zastávka autobusů ve středu obce, což je jediná autobusová zastávka 

v Líšnicích, vzdálenost od budovy zastávky Líšnice je 998 m 

 

  

Zastávka veřejné linkové dopravy Sepekov, Líšnice: 

Linky 

✓ 360059 – Milevsko-Sepekov-Opařany, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 

✓ 360069 – Milevsko-Sepekov, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 

Branice 
Stanice se nachází přímo v obci Branice, kterou obývá 310 obyvatel. V obci se nachází pouze 

drobní podnikatelé. Nejblíže je zastávka autobusů ve středu obce, která se nazývá Branice. 

Vzdálenost od budovy ŽST Branice je 534 m. 
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Autobusová zastávka Branice: 

✓ linka 360062 – Milevsko-Rukáveč-Branice-Jetětice-Podolí I, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY 

České Budějovice a.s. 

Stehlovice (zastávka) 
 Zastávka leží přímo v obci Stehlovice. V obci bydlí 98 obyvatel. Nejblíže je zastávka autobusů 

ve středu obce. Vzdálenost od budovy zastávky Stehlovice je 213 m. 

✓ linka 360062 – Milevsko-Rukáveč-Branice-Jetětice-Podolí I, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY 

České Budějovice a.s. 

Jetětice (zastávka) 
Zastávka leží v obci Jetětice, kde se nachází základní občanská vybavenost. Ve vesnici bydlí 288 

obyvatel.  

 

Obrázek 21: Umístění autobusové zastávky Jetětice (zdroj: www.mapy.cz) 

Obrázek 20: Umístění autobusové zastávky Stehlovice (zdroj: www.mapy.cz) 
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Autobusová zastávka Jetětice se nachází 450 metů od železniční zastávky. 

✓ linka 360062 – Milevsko-Rukáveč-Branice-Jetětice-Podolí I, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY 

České Budějovice a.s. 

Červená nad Vltavou 
 Stanice se nachází v části obce Červená, která patří pod Jetětice. Trvale zde žije pouze 33 

obyvatel. Nicméně Červená leží v těsné blízkosti Vltavy. Nachází se zde mnoho ubytovacích zařízení. 

Nejblíže je zastávka autobusů Jetětice, samoty v osadě Jetětické Samoty, což je součást 

Jetětic. Vzdálenost od budovy ŽST Červená nad Vltavou je 517 m. Blíže od železniční budovy je to z 

části Červená nad Vltavou obce Jetětice, která je bez autobusového spojení.  

Obrázek 22: Umístění autobusové zastávky Jetětice, samoty (zdroj: www.mapy.cz) 

Autobusová zastávka Jetětice, samoty  

✓ linka 360062 – Milevsko-Rukáveč-Branice-Jetětice-Podolí I, dopravcem je ČSAD AUTOBUSY 

České Budějovice a.s. 
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Vlastec  
Stanice leží 1 000 metrů od vesnice Vlastec, kde žije 220 obyvatel. Nejblíže je zastávka autobusů 

ve středu obce, což je jediná autobusová zastávka ve Vlastci. Vzdálenost od budovy ŽST Vlastec 1 200 

m. 

Obrázek 23: Umístění autobusové zastávky Vlastec (zdroj: www.mapy.cz) 

Autobusová zastávka Vlastec: 

Linky 

✓ 360007 – Písek-Zvíkovské Podhradí 

✓ 360013 – Písek-Záhoří,Horní Záhoří-Vrcovice-Vojníkov,Louka 

✓ 360130 – Písek-Orlík n.Vlt.-Kožlí u Orlíka 

Dopravcem na všech linkách je ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 

Záhoří 
Stanice se nachází 600 metrů od obce Záhoří, kde žije 794 obyvatel a 300 metrů od osady 

Svatonice. V obci je veškerá občanská vybavenost i pro okolní obce. Nachází se zde zemědělské 

středisko. Ve stanici je vlečka ZZN Pelhřimov – VNS Záhoří, kde se nakládá zrní a krmné směsi. Ve 

stanici se nakládá kaolin od firmy LB MINERALS a vykládá cement po různé spediterské firmy. Nejblíže 

je zastávka veřejné linkové autobusové dopravy Svatonice. Vzdálenost od výpravní budovy ŽST Záhoří 

je 563 m. 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek 24: Umístění autobusové zastávky Svatonice (zdroj: www.mapy.cz)  

Autobusová zastávka Svatonice: 

✓ linka 36013 - jezdí jen v době školního vyučování, dopravce ČSAD AUTOBUSY České 

Budějovice a.s. 

Dále obci Záhoří zastávka Záhoří, Horní Záhoří, Obú (Obecní úřad) – vzdálenost od výpravní budovy 

ŽST Záhoří je 686 m. 

 

Obrázek 23: Umístění autobusové zastávky Záhoří, Horní Záhoří, Obú (Obecní úřad) (zdroj: 
www.mapy.cz) 

Autobusová zastávka Záhoří, Horní Záhoří, Obú (Obecní úřad) 

Linky 

✓ 360007 – Písek-Zvíkovské Podhradí 

✓ 360013 – Písek-Záhoří,Horní Záhoří-Vrcovice-Vojníkov,Louka 

http://www.mapy.cz/
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✓ 360130 – Písek-Orlík n.Vlt.-Kožlí u Orlíka 

Dopravcem na všech linkách je ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 

Další autobusová zastávka Záhoří, Horní Záhoří se nachází 780 metrů od železniční stanice. 

Autobusová zastávka Záhoří, Horní Záhoří: 

Linky 

✓ 360006 - Písek-Albrechtice n. Vlt.-Všemyslice,Neznašov-Týn n. Vlt. 

✓ 360007 – Písek-Zvíkovské Podhradí 

✓ 360068 – Milevsko-Veselíčko-Bernartice-Písek 

✓ 370220 – Vimperk-Strakonice-Písek-Bernartice-Tábor 

✓ 380280 – Strakonice-Písek 

✓ 380810 – Blatná-Sedlice-Písek 

✓ 390210 – Tábor-Bernartice-Písek-Strakonice-Vimperk-Borová Lada-Kvilda 

Dopravci jednotlivých linek:  

✓ 390210 – COMETT PLUS, spol. s r.o.; 

✓ ostatní linky – ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 

 

 

Vrcovice (zastávka) 
 Zastávka se nachází přímo v obci Vrcovice, kde žije trvale 172 obyvatel. Nejblíže je zastávka 

autobusů ve středu obce, což je jediná autobusová zastávka ve Vrcovicích, vzdálenost od budovy 

železniční zastávky Vrcovice je 572 m. 

Obrázek 24: Umístění autobusové zastávky Vrcovice (zdroj: www.mapy.cz) 
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Linky: 

✓ linka 36013 - jezdí jen v době školního vyučování; dopravce ČSAD AUTOBUSY České 

Budějovice a.s. 

Písek město 
Stanice se nachází blíže centru města oproti stanici Písek. V roce 2019 má začít výstavba nové 

zastávky Písek – Jih, která se bude nacházet mezi stanicemi Písek město a Písek. Tato zastávka bude 

nejblíže centru města. Ve stanici jsou tři vlečky v provozu (Polari – PHM, Masokombinát – Písek, 

Elektoropřístroj – Písek).  

Na obrázku 25 můžeme vidět síť MHD v Písku.  

Nejbližší autobusová zastávka je zastávka Sedláčkova zhruba 130 metrů (autobusy veřejné 

linkové dopravy a MHD Písek). Jedná se o jednu z nejvíce spoji obsluhovanou zastávku ihned po 

autobusovém nádraží. Důvodem je blízkost centra města. 

Obrázek 25: Síť MHD v Písku (zdroj: https://www.busem.cz/mhd/mhd-pisek.html) 
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Obrázek 26: Umístění zastávky Sedláčkova (zdroj: www.mapy.cz) 

Linky číslo (zdroj http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?mi=6&c=7) 

✓ 300017 – (D17) Příbram-Písek-České Budějovice  

✓ 360001 – Písek-Vráž-Čimelice-Mirovice 

✓ 360003 – Písek-Drhovle, Brloh 

✓ 360005 – Písek-Protivín,Myšenec-Albrechtice n.Vlt.-Všemyslice,Všeteč-Týn n.Vlt. 

✓ 360006 - Písek-Albrechtice n. Vlt.-Všemyslice,Neznašov-Týn n. Vlt. 

✓ 360007 – Písek-Zvíkovské Podhradí 

✓ 360010 – Písek-Mirotice-Boudy-Čimelice-Mirovice 

✓ 360013 – Písek-Záhoří,Horní Záhoří-Vrcovice-Vojníkov,Louka 

✓ 360015 – Písek-Dobev,Stará Dobev-Strakonice 

✓ 360018 – Písek-Slabčice-Borovany-Bernartice 

✓ 360020 – Písek-Čížová,Borečnice-Čížová,Zlivice-Orlík n.Vlt.-Kostelec n.Vlt. 

✓ 360068 – Milevsko-Veselíčko-Bernartice-Písek 

✓ 360130 – Písek-Orlík n.Vlt.-Kožlí u Orlíka 

✓ 370220 – Vimperk-Strakonice-Písek-Bernartice-Tábor 

✓ 380280 – Strakonice-Písek 

✓ 380810 – Blatná-Sedlice-Písek 

✓ 390210 – Tábor-Bernartice-Písek-Strakonice-Vimperk-Borová Lada-Kvilda 



23 
 

✓ MHD číslo 365311 –Strakonická-Dvořákova-Smetanovo nám.-Žižkova-Šrámkův most-Nádraží 

ČD 

✓ MHD číslo 3365322 – Hradiště - Budovcova-Nemocnice-Žižkova-Na Houpačkách 

Dopravci jednotlivých linek:  

✓ 300017 – ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o 

✓ 380280, 380810 – ČSAD STTRANS a.s. 

✓ 390210 – COMETT PLUS, spol. s r.o. 

ostatní linky – ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 

Porovnání cestovních dob  
 Cestovní doby u individuální dopravy jsou měřeny vždy od jedné železniční stanice, popřípadě 

zastávky k druhé. 

ÚSEK VLAK  AUTOBUS  INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA 
(automobil) 

Tábor – Nasavrky 6 minut Tábor aut. nádr. – Nasavrky: 
21 minut 
Tábor aut. nádr. – Svrabov, 
Hejlov: 24 minut 
Z Písku nejede přímý spoj 

7,5 km, 12 minut 

Tábor – Balkova Lhota 9 minut Tábor aut. nádr. – Balkova 
Lhota: 14 minut 
Tábor aut. nádr. – Balkova 
Lhota, Výrec: 12 minut 
Písek aut. nádr. – Balkova 
Lhota: nutný přestup, 
cestovní doby se mění 180 
minut 

9,8 km, 11 minut 

Tábor – Meziříčí 12 minut Tábor aut. nádr. – Balkova 
Lhota, Černý Les: 19 minut 
Tábor aut. nádr. – Balkova 
Lhota, Knížata Rozcestí 1.0.: 
20 minut 
Písek aut.nádr. – Balkova 
Lhota, Černý Les: nutný 
přestup 

12 km, 14 minut 

Tábor – Padařov 
 

16 minut Tábor aut. nádr. – 
Jistebnice, Padařov: nutný 
přestup, cestovní doba 
záleží na návaznosti 
Písek aut. nádr. – Jistebnice, 
Padařov: nutný přestup 

14,3 km, 17 minut 

Tábor – Božejovice 19 minut Tábor aut. nádr. – 
Jistebnice, Božejovice 
žel.st.: nutný přestup 
v Jistebnici, cestovní doba 
záleží na návaznosti 
Tábor aut. nádr. – 
Jistebnice/Božejovice, obec: 
nutný přestup 
Písek aut. nádr. – 
Jistebnice/Božejovice obec: 
nutný přestup 

19,3 km, 20 minut 

Tábor – Sepekov 27 minut Tábor aut. nádr. – Sepekov 22,6 km, 22 minut 
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žel. zast.: nutný přestup 
Tábor aut. nádr. – Sepekov: 
29 minut pouze 2 přímé 
spoje denně, jinak nutný 
přestup 
Písek aut. nádr. – Sepekov: 
nutný přestup 
 

Tábor – Milevsko 33 minut Tábor aut. nádr. – Milevsko 
aut. st.: 38 minut 
Písek aut. nádr. – Milevsko 
aut. st.: 51 minut 

30,1 km – 31 minut 

Tábor – Líšnice 38 minut Tábor aut. nádr. – Sepekov, 
Líšnice: nutný přestup 
v Milevsku aut. st., cestovní 
doby se mění 
Písek aut. nádr. – Sepekov, 
Líšnice: nutný přestup 

27,8 km, 30 minut 

Tábor– Branice 41 minut Tábor aut. nádr. – Branice: 
nutný přestup 
 
Písek aut. nádr. – Branice: 
nutný přestup 

32,4 km, 34 minut 

Tábor – Stehlovice 43 minut Tábor aut. nádr. – 
Stehlovice: není spojení 
z Tábora 
Písek aut. nádr. – 
Stehlovice: není pravidelný 
spoj 

34,5 km, 37 minut 

Tábor – Jetětice 50 minut Tábor aut. nádr. – Jetětice: 
nutný přestup 
Písek aut. nádr. – Jetětice: 
nutný přestup 

36,3, 38 minut 

Tábor – Červená nad 
Vltavou 

56 minut Tábor aut. nádr. – Jetětice, 
Samoty: nutný přestup 
Písek aut. nádr. – Jetětice, 
Samoty: nutný přestup 

37,5 km, 39 minut 

Tábor – Vlastec 58 minut Tábor aut. nádr. – Vlastec: 
není přímý spoj 
Písek aut. nádr. – Vlastec: 
25 minut 

42,9 km, 42 minut 

Tábor – Záhoří 63 minut Tábor aut. nádr. – Záhoří, 
Horní Záhoří: 49 minut 
Písek aut. nádr. – Záhoří, 
Horní Záhoří: 16 minut 

40,9 km, 39 minut 

Tábor – Vrcovice 67 minut Tábor aut. nádr. – Vrcovice: 
není spoj 
Písek aut. nádr. – Vrcovice: 
není spoj 

43,9 km, 44 minut 

Tábor – Písek město 75 minut Tábor aut. nádr. – Písek aut. 
nádr.: přímý spoj 75 minut 

46,6 km, 45 minut 

Tabulka 2: Porovnání cestovních dob 

Závěr 
 Od jízdního řádu 2019/2020 se na trati předpokládá v pracovní dni zavedení spěšných vlaků, 

které budou pokračovat až do stanice Strakonice. Tyto vlaky budou doplněny v současnými osobními 

vlaky. Dle mého názoru by měl objednavatel veřejné dopravy Jihočeský kraj přizpůsobit autobusovou 

linkovou dopravu k železniční dopravě. Dále by bylo vhodné vytvořit přestupní terminály ve stanicích 
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Písek město, Branice, Milevsko, Božejovice a Záhoří. Pro individuální automobilovou dopravu 

vybudovat parkoviště P+R a zřídit uzamykatelná krytá stání pro kola.  

Z pohledu nákladní dopravy je omezujícím faktorem stav mostu v Červené nad Vltavou. Po 

jeho rekonstrukci lze trať využívat jako odklonovou trať pro koridor České Budějovice —Tábor. 

Z hlediska bezpečnosti je omezující zabezpečení jízd vlaků na části trati telefonickým dorozumíváním.  

Rozvoj trati limitují často velké vzdálenosti od zastávek a stanic od míst osídlení a to, že 

v oblastech není velký průmysl či cestovní ruch. 

  



26 
 

Seznam příloh a obrázků 
 

 

 

Použité zdroje 
[1] Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Jihočeský kraj - 

2011. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-06-28]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-

domu-a-bytu-2011-jihocesky-kraj-2011-5266xrja0u 

[2] Pomůcky GVD. SŽDC [online]. [cit. 2019-06-28]. Dostupné z: 

http://provoz.szdc.cz/Portal/ 

[3] Stránky města Milevsko [online]. [cit. 2019-06-28]. Dostupné z: 

http://www.milevsko-mesto.cz/ 

[4] Obec Branice [online]. [cit. 2019-06-28]. Dostupné z: 

https://www.branice.cz/obec/o-obci/ 

SEZNAM PŘÍLOH 

1 Kolejové schéma 

2 Traťový pasport 

3 Analýza dojížďky a vyjížďky 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

1 Trať 201 a navazující tratě 

2 Schéma stáří železničního svršku 

3 Most v km 21,510 

4 Most v km 26,018 

5 Most v km 41,791 

6 Rekonstruovaný úsek s bezstykovou kolejí v ŽST Záhoří 

7 Motorová jednotka ve složení řídící vůz řady 914 a motorový vůz řady 814 v ŽST Záhoří 

8 Motorový vůz řady 842 v ŽST Písek-město 

9 Umístění autobusové zastávky Nasavrky 

10 Umístění autobusové zastávky Svrabov, Hejlov 

11 Umístění autobusové zastávky Balkova Lhota, Výrec 

12 Umístění autobusové zastávky Balkova Lhota 

13 Umístění autobusové zastávky Balkova Lhota, Knížata rozc.1.0 

14 Umístění autobusové zastávky Jistebnice, Padařov 

15 Umístění autobusové zastávky Božejovice/Jistebnice,žel.st 

16 Umístění autobusové zastávky Sepekov 

17 Umístění autobusové zastávky Milevsko žel.st. 

18 Umístění autobusové zastávky Sepekov, Líšnice 

19 Umístění autobusové zastávky Branice 

20 Umístění autobusové zastávky Stehlovice 

21 Umístění autobusové zastávky Jetětice 

22 Umístění autobusové zastávky Jetětice, samoty 

23 Umístění autobusové zastávky Vlastec 

24 Umístění autobusové zastávky Svatonice 

25 Síť MHD v Písku 

26 Umístění zastávky Sedláčkova 

https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-jihocesky-kraj-2011-5266xrja0u
https://www.czso.cz/csu/czso/dojizdka-do-zamestnani-a-skol-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-jihocesky-kraj-2011-5266xrja0u
http://provoz.szdc.cz/Portal/
http://www.milevsko-mesto.cz/
https://www.branice.cz/obec/o-obci/


27 
 

[5] TTP volně přístupné z portálů [online]. [cit. 2019-06-28]. Dostupné z: 

http://provoz.szdc.cz/Portal/ 

[6] ZZD přístupné z portálů [online]. [cit. 2019-06-28]. Dostupné z: 

http://provoz.szdc.cz/Portal/ 

[7] Jízdní řád [online]. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: 

https://www.szdc.cz/documents/50004227/50157166/k201.pdf 

[8] Vývěsné jízdní řády [online]. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: 

http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=6&tt=2351%2c200003&sv=&ttnm=B

o%u017eejovice%2fJistebnice%2cobec 

[9] Spojení [online]. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: 

https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/ 

[10] Mapy [online]. [cit. 2019-08-20]. Dostupné z: https://mapy.cz/ 

http://provoz.szdc.cz/Portal/
http://provoz.szdc.cz/Portal/
http://provoz.szdc.cz/Portal/
http://provoz.szdc.cz/Portal/
https://www.szdc.cz/documents/50004227/50157166/k201.pdf
https://www.szdc.cz/documents/50004227/50157166/k201.pdf
http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=6&tt=2351%2c200003&sv=&ttnm=Bo%u017eejovice%2fJistebnice%2cobec
http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=6&tt=2351%2c200003&sv=&ttnm=Bo%u017eejovice%2fJistebnice%2cobec
http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=6&tt=2351%2c200003&sv=&ttnm=Bo%u017eejovice%2fJistebnice%2cobec
http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=6&tt=2351%2c200003&sv=&ttnm=Bo%u017eejovice%2fJistebnice%2cobec
https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

