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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je návrh koncepce úprav železniční trati Tábor – Bechyně 

na základě analýzy stávajícího stavu. Jednotlivé nedostatky jsou popsány a je navrženo 

jejich řešení. Práce se zaměřuje na úpravu dopraven a zastávek, které nesplňují parametry 

dle dnešních norem. Dále se věnuje zlepšení geometrických parametrů koleje v rámci 

stávající osy, srovnání původního a současného napájecího systému a výběru vhodného 

hnacího vozidla s přihlédnutím ke specifickým požadavkům. Navržené úpravy vedly ke 

zkrácení cestovních dob a ke zvýšení bezpečnosti cestujících. Součástí práce je také 

srovnání různých variant úprav předmětné trati a jejich ocenění. 

Klíčová slova 

Železniční doprava, rekonstrukce trati, úprava nástupišť, trakční napájecí systém, trať  

č. 702C, Táborsko.   
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Abstract 

The subject of this diploma thesis is the proposal of the conception of modifications for the 

railway line Tábor – Bechyně based on the analysis of the current state. Individual 

deficiencies are described and their solution is proposed. The work is focused on modifying 

the stations and halts that do not fulfil today´s standards. Furthermore, the thesis focuses on 

the improvement of the track geometry parameters within the current axis, then on the 

comparison of the original and current power supply systems and on the choice of suitable 

traction vehicle, taking into account specific requirements. The proposed modifications have 

reduced travel times and increased passenger safety. The comparison of various 

modifications of this particular line and their valuation is also included in the work.  

Keywords 

Railway transport, reconstruction of the railway line, modification of platforms, traction power 

system, railway line no. 702C, Tábor region.  
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1 Úvod 

Tato diplomová práce navazuje na moji bakalářskou práci Optimalizace trati Tábor (mimo) – 

Bechyně (včetně) a zabývá se koncepcí úprav železniční trati Tábor – Bechyně. Regionální 

železniční tratě jsou v současné době na rozcestí. Na jedné straně stojí stav infrastruktury, 

její případná rekonstrukce, která je dána z velké části respektováním norem a příslušných 

směrnic provozovatele dráhy. Roli hrají také požadavky na interoperabilitu. Na straně druhé 

stojí samotný provoz, tedy nabídka spojů a nasazovaná vozidla. Spojením těchto 

subsystémů vzniká funkční celek, který zatraktivňuje železniční dopravu a činí ji 

konkurenceschopnou vůči ostatním druhům dopravy. Rozhodující je ale ekonomická 

efektivnost takových projektů, která často bývá nedostatečná, jejich nerealizování může vést 

k dalšímu zhoršování stavu trati a v důsledku k zastavení provozu, případně k úplnému 

zrušení trati, což by přesáhlo do problémů demografických a sociálních, jelikož trať je 

významná pro dopravní obslužnost regionu. Nelze opomenout historický význam trati, byla 

první elektrizovanou v tehdejším Rakousku – Uhersku a projektoval ji František Křižík.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat stávající stav trati a navrhnout variantní úpravy 

vedoucí ke zkrácení cestovních dob, zvýšení bezpečnosti cestujících  

a konkurenceschopnosti vůči ostatním druhům dopravy. 
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2 Popis a charakteristika řešeného území 

2.1 Fyzicko-geografický popis 

Železniční trať z Tábora do Bechyně leží na území Jihočeského kraje. Je vedena Táborskou 

pahorkatinou, ve které se mimo měst Tábor a Bechyně nachází např. Milevsko, Písek  

a Hluboká nad Vltavou. Nejvyšším vrcholem Táborské pahorkatiny je Velký Mehelník  

(633 m. n. m.) u Písku. Nadmořská výška v regionu se pohybuje mezi 350 m. n. m. v oblasti 

Třeboňské pánve až 720 m. n. m. na Mladovožicku a Jistebnicku. 

Trať se nejvýše položeným partiím regionu vyhýbá, ale větší výškové rozdíly vznikají při 

překonávání vodních toků, konkrétně řeky Lužnice, která tvoří osu regionu. Lužnice protéká 

oblastí od jihu k severu a v Táboře mění směr na jihozápad. Jejím pravostranným přítokem 

je Nežárka. Oba tyto toky jsou atraktivní především pro vodáky. K rekreačním účelům i jako 

záložní zdroj pitné vody pro Tábor slouží přehradní nádrž Jordán. 

Z hlediska podnebí území patří území k chladnějším oblastem kraje, a to především v údolí 

Lužnice od Veselí nad Lužnicí k Táboru. Nejmenší průměrné roční srážky jsou v okolí 

Bechyně. 

Táborsko lze považovat spíše za zemědělský kraj s méně rozvinutým průmyslem, přestože 

zde některé významné podniky najdeme. 

Při projektování a stavbě trati se kladl důraz na to, aby trať co nejvíce kopírovala terén. Na 

trati tedy nejsou vysoké náspy ani hluboké zářezy a je v převážné většině trasy vedena na 

terénu. Mezi významné inženýrské stavby na trati patří mosty přes údolí řeky Lužnice 

v Táboře a v Bechyni. Začátek trati je v železniční stanici Tábor v nadmořské výšce 440 m. 

n. m. Na kraji Tábora přemosťuje Lužnici pomocí příhradového železobetonového mostu. 

Dále stoupá přes zastávku Horky do Tábora (485 m. n. m.) do dopravny Slapy  

(510 m. n. m.). Poté je trať vedena rovinatým terénem až do zastávky Libějice (510 m. n. m), 

odkud mírně klesá do dopravny Malšice (500 m. n. m.). Z dopravny Malšice následuje 

stoupání přes Čenkov u Malšic (505 m. n. m.) do nejvýše položené zastávky na trati, do 

Třebelic (535 m. n. m). Z Třebelic tedy následuje klesání přes zastávku Všechlapy (515 m. n. 

m.) a Bechyňská Smoleč (475 m. n. m.) do dopravny Sudoměřice u Bechyně (450 m. n. m.). 

Z této dopravny je trať četnými oblouky vedena po vrstevnicích přes zastávky Bežerovice 

(425 m. n. m.) a Bechyně zastávka (420 m. n. m.) až do Bechyně (415 m. n. m.), kde před 

železniční stanicí Bechyně překračuje údolí Lužnice pomocí železobetonového obloukového 

mostu, tzv. Bechyňské Duhy. 
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V okolí trati jsou kromě sídelních celků zastoupena obdělávaná pole, louky, lesy. Mezi 

zastávkou Všechlapy a Bechyňská Smoleč trať vede okrajem Přírodního parku Černická 

obora. 

2.2 Socio - ekonomický popis    

2.2.1 Okres Tábor 

Okres se nachází na severu jižních Čech. Sousedí s okresy České Budějovice, Písek  

a Jindřichův Hradec. Dále sousedí se středočeskými okresy Benešov a Příbram a s okresem 

Pelhřimov kraje Vysočina. Rozlohou 1326 km2, počtem obyvatel přes 102 000 a hustotou 

zalidnění 77 osob na km2 okresu patří po Českých Budějovicích druhé místo v kraji. Přibližně 

70 % obyvatel okresu žije ve městech. Najdeme zde několik významných průmyslových 

podniků, např. táborský Brisk, kde se vyrábí zapalovací svíčky, dále Kovosvit MAS Sezimovo 

Ústí zaměřující se na výrobu obráběcích strojů. Zastoupeny jsou zde také firmy zaměřené na 

stavebnictví, potravinářský průmysl a zemědělství. Služby jsou soustředěny především ve 

městech, konkrétně např. v Táboře. [6] 

Okres láká na historii spojenou s husitstvím. Za návštěvu stojí historická jádra měst a další 

památky, např. Chýnovská jeskyně nedaleko Tábora.  

Okres protínají významné železniční tratě i silniční tahy. Mezi nejvýznamnější silniční tahy 

patří silnice I/3, která vede od Mirošovic u Prahy, kde se odklání od dálnice D1 a pokračuje 

ve směru Tábor, České Budějovice, Linec. Úloha silnice I/3 je postupně nahrazována dálnicí 

D3, přičemž úsek dálnice D3 v okrese Tábor od obce Mezno až do Veselí nad Lužnicí je již 

dokončen. Další významnou silniční komunikací je I/19 Pelhřimov – Milevsko – Plzeň. 

Souběžně s tratí Tábor – Bechyně vede silnice II/137 (Tábor – Hodětín) v úseku z Tábora do 

Sudoměřic u Bechyně a silnice II/135 (Kamenice nad Lipou – Dražíč) mezi Sudoměřicemi  

u Bechyně a Bechyní. 

Mezi uzlové železniční stanice v okrese patří Tábor a Veselí nad Lužnicí, viz obr. 1.  

K páteřním tratím řadíme trať č. 220 (Benešov u Prahy – České Budějovice), jež je součástí 

4. tranzitního železničního koridoru. Tábor je výchozí stanicí pro trať č. 201 do Ražic a trať 

č. 224 do Horní Cerekve. Obě tyto regionální dráhy byly součástí tzv. Českomoravské 

transverzální dráhy. Dále je zde začátek první elektrizované trati v tehdejším Rakousku – 

Uhersku, č. 202 z Tábora do Bechyně, kterou se zabývá tato práce. Ve Veselí nad Lužnicí 

odbočuje trať č. 225 přes Jihlavu do Havlíčkova Brodu. Další tratí vedoucí z tohoto 

železničního uzlu je trať č. 226 přes Třeboň do Českých Velenic. 
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Obrázek 1: Mapa železniční sítě v Jihočeském kraji [9] 

Mezi nejvýznamnější sídla na trati patří Tábor, Malšice a Bechyně. 

Město Tábor 

Tábor čítá 34641 obyvatel, a proto se jedná o druhé největší město v kraji. Se Sezimovým 

Ústím a Planou nad Lužnicí tvoří městskou aglomeraci se skoro 47000 obyvateli. Dopravní 

obslužnost v této aglomeraci zajišťuje MHD a železniční doprava. Velkou roli zde hraje 

turistický ruch, jelikož centrum města je památkovou rezervací. Cestovnímu ruchu přispívá 

také historie husitského hnutí. 

Tábor lze považovat za centrum lokální dojížďky. Míří sem pracující, žáci a studenti 

středních i vyšších odborných či vysokých škol. Naopak z Tábora dle statistik [22] vyjíždělo 

celkem 87 osob do Bechyně, 60 osob do Slap a 44 osob do Malšic. Silná je i dojížďka do 

Prahy a Českých Budějovic. V případě Prahy činí přes 1000 osob. V případě Českých 

Budějovic se jedná o 500 osob. Nicméně expresní segment dálkové dopravy zavedený od 

GVD 2016/2017 může tato čísla výrazně zvýšit. 

Město Bechyně 

Bechyně je lázeňským městem. Velký význam tedy má z hlediska cestovního ruchu. Tomu 

přispívá také zámek a zachovalé historické jádro města, které jej řadí mezi nejhodnotnější 

městské památkové zóny v Čechách. Žije zde přes 5000 obyvatel. Město se proslavilo 

výrobou keramiky. V části města Na Libuši se dodnes nachází továrna na výrobu sanitární 

keramiky, dříve nesla název JIKA a dnes spadá pod firmu Laufen. Do podniku vede vlečka 
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z bechyňské železniční stanice, ale nevyužívá se, jelikož je přeprava prováděna silniční 

kamionovou dopravou. 

Z Bechyně je nejvýznamnější dojížďka do Tábora, která činí celkem 196 osob. Celkem 26 

osob dojíždí z Bechyně do Sudoměřic u Bechyně. Je zde i vazba na Prahu a České 

Budějovice, která v obou případech překračuje 100 osob. [22] 

Městys Malšice 

Městys Malšice se nachází zhruba v polovině trati Tábor - Bechyně. Žije zde 1828 obyvatel. 

Sídlí zde několik firem, např. Zeelandia zaměřená na potravinářský průmysl. Najdeme zde 

také základní a mateřskou školu. Dochovalo se zde několik staveb lidové architektury z 19. 

století. Mezi hojně navštěvované pamětihodnosti v okolí patří především Stádlecký řetězový 

most a zřícenina hradu Příběnice s podhradním městečkem. Z Malšic dojíždí 216 osob do 

Tábora. Do Bechyně dojíždí pouhých 13 osob a do Slap 15 osob. [22] 

Další obce s možností využití železničního spojení Tábor-Bechyně 

Následující tabulka č. 1 zahrnuje další menší obce okresu Tábor, které leží na trati Tábor-

Bechyně nebo se nachází ve vzdálenosti do 3 km od trati. 

Tabulka 1: Vybrané obce u trati Tábor – Bechyně [13] 

Název obce Počet obyvatel Součást obce 

Název nejbližší 

dopravny/zast. 

[m] 

Vzdálenost 

obce od 

dopravny/zast. 

[m] 

Horky u Tábora 943 Tábor Horky u Tábora 200 

Větrovy 316 Tábor Horky u Tábora 700 

Radimovice u 

Želče 
387 - Slapy 1500 

Slapy 464 - Slapy 500 

Libějice 107 - Libějice 600 

Čenkov 235 Malšice Čenkov u Malšic 200 

Třebelice 69 Malšice Třebelice 500 

Skrýchov u 

Malšic 
139 - Třebelice 1800 

Dudov 36 
Skrýchov u 

Malšic 
Všechlapy 1500 
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Všechlapy 38 Malšice Všechlapy 600 

Bechyňská 

Smoleč 
151 

Sudoměřice u 

Bechyně 

Bechyňská 

Smoleč 
300 

Sudoměřice u 

Bechyně 
757 - 

Sudoměřice u 

Bechyně 
300 

Bežerovice 127 
Sudoměřice u 

Bechyně 
Bežerovice 700 

 

Všechny uvedené obce jsou také obsluhovány autobusovou dopravou, ta je u obcí 

vzdálených více než 1000 m od trati z hlediska využívání cestujícími dominantní. Jedinou 

obcí přímo neobsluhovanou autobusovou dopravou jsou Libějice, kde autobus zajíždí pouze 

na rozcestí vzdálené 1000 m od obce. 

2.3 Dopravní obslužnost regionu 

Hlavním spádovým centrem je Tábor. Ostatní obyvatelé dojíždí do škol a za prací do dalších 

větších měst v okolí, případně do krajského města České Budějovice. Nelze opomenout 

vazbu na Prahu.  

Významný podíl má v regionu cestovní ruch. Kromě historických jáder měst a dalších 

pamětihodností je okolí trati protkáno turistickými stezkami vedoucími např. do údolí řeky 

Lužnice. 

2.3.1 Železniční doprava 

Železniční síť v jižních Čechách je oproti jiným krajům o poznání řidší. Trať Tábor – Bechyně 

patří mezi dráhy regionální, není tedy vhodná pro dálkovou dopravu. Z vlaků osobní dopravy 

zde jezdí pouze vlaky kategorie Os. V železniční stanici Tábor je zajištěna návaznost na 

vlaky linky R17 ve směru Praha a České Budějovice, které využívají trať 4. tranzitního 

železničního koridoru, kde v současné době probíhá modernizace trati. Dále jsou zde 

provozovány vlaky linky Ex3 Praha – České Budějovice – (Linec). Regionální význam mají 

tratě Tábor – Písek a Tábor – Horní Cerekev. Trať z Tábora do Bechyně je rovněž 

regionálního charakteru. Vlakové spoje na trati Tábor – Bechyně většinou jezdí ve 

dvouhodinovém taktu, ráno v pracovní dny činí interval přibližně 75 minut. Větší poptávka po 

přepravě je v ranních hodinách ve směru do Tábora a odpoledne z Tábora, čemuž je 

nabídka spojů uzpůsobena. Jediným dopravcem v regionu jsou ČD, a.s. 
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2.3.2 Autobusová doprava 

Autobusová doprava využívá takřka souběžně s tratí vedoucí silnici II/137 a II/139. Dopravní 

obslužnost linkovou dopravou zde zajišťují dopravci COMETT PLUS, spol. s. r. o, ARRIVA 

CITY, s. r. o., ČSAD České Budějovice a. s. a GW BUS a.s. [21] 

Táborská společnost COMETT PLUS, spol. s. r. o. provozuje mezi Táborem a Bechyní linku 

390180. Celkem se jedná o 17 spojů denně, cestovní doba činí 40 minut. U spojů 

obsluhujících Skrýchov u Malšic a Dudov se cestovní doba prodlužuje na 50 minut. Tuto 

linku lze považovat za největšího konkurenta železniční dopravě na dané relaci, jelikož 

některé spoje v ranní špičce z Bechyně do Tábora jsou vedeny takřka souběžně s ranním 

osobním vlakem do Tábora a rozdíly v příjezdu vlaku a autobusu do Tábora činí asi 8 minut. 

A tak cestující mají možnost volby, přičemž hlavní roli hrají cestovní doba, docházková 

vzdálenost a cena. Určitou roli hraje také komfort. 

Z Prahy přes Tábor a Týn nad Vltavou do Českých Budějovic zajišťuje linkovou autobusovou 

dopravu dvěma páry spojů dopravce ARRIVA CITY s. r. o. Tyty spoje zastavují mezi 

Táborem a Bechyní na 5 zastávkách a cestovní doba z Tábora do Bechyně činí 35 minut. 

Nejkratší cestovní dobu, 33 minut, má mezi Táborem a Bechyní dálkový autobus Praha, 

Roztyly – České Budějovice autobusové nádraží dopravce GW BUS a. s., který jezdí v počtu 

6 spojů v pracovní dny. Mezi Táborem a Bechyní zastavuje pouze v Malšicích  

a Sudoměřicích u Bechyně, na dalších 4 zastávkách zastavuje na znamení. 

Posledním dopravcem, který se na dotčené relaci vyskytuje, je ČSAD České Budějovice a. s. 

Zajišťuje 1 pár spojů Tábor – Prachatice a zpět. Cestovní doba z Tábora do Bechyně činí 42 

minut s 8 zastávkami, z toho s jednou zastávkou na znamení. V opačném směru je cestovní 

doba se stejnými zastávkami 35 minut. 

2.3.3 Městská hromadná doprava 

MHD v Táboře čítá celkem 14 linek, síť je tvořena 5 hlavními směry. První hlavní směr 

představuje linky, které zajišťují přepravu osob z Klokot, Pražského sídliště přes Sídliště nad 

Lužnicí, Sezimovo Ústí až po Planou nad Lužnicí. Další směr zajišťuje dopravní obslužnost 

Košína, Radimovic u Tábora, Náchoda, Blanického předměstí do Čekanic a Stoklasné Lhoty. 

Třetí směr obsluhuje Zárybničnou Lhotu a Měšice přes Čelkovice, Horky a Větrovy až do 

Radimovic u Želče, Slap a Dražiček. Další linka zajišťuje přepravu do Záluží a Hlinice 

z autobusového nádraží. Poslední směr linek zajišťuje dopravní obslužnost Maredova vrchu 

a přilehlé zástavby přes uličky Starého města do Čelkovic a Lužnického údolí. V MHD Tábor 

platí časový přestupní tarif. Intervaly na páteřních linkách jsou ve špičce 10 minut. V sedle  
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a o víkendu se pohybují v rozmezí 15 – 30 minut. Z vozového parku jsou zde nejčastěji 

zastoupeny autobusy Irisbus Citelis a Citibus, Karosa, SOR, Solaris Urbino. Dopravcem je 

táborská společnost COMETT PLUS, spol. s. r. o. [21] 

Ve vazbě na řešenou trať je úsek Tábor – Horky u Tábora – Slapy zahrnut do IDS TA  

a obsluhován linkou 30 (Dražičky – Větrovy – Autobusové nádraží – Zárybničná Lhota) 

v intervalu 30 minut. V systému IDS TA lze využít pouze časové předplatní jízdenky, tudíž 

přináší výhodu pro pravidelné cestující. 

2.4 Analýza alternativních dopravních módů 

Jelikož lidé mají možnost volby dopravního prostředku, bylo v rozhodné oblasti provedeno 

srovnání konkurenčních dopravních módů, které ukazuje následující tabulka č. 2. 

Silniční spojení mezi Táborem a Bechyní zajišťují komunikace II/137 a II/135,viz obr. 2. 

V případě cesty do Prahy je nejlepší z Tábora využít silnici I/3 (dálnici D3).  

 

Obrázek 2: Mapa silniční sítě a železniční trati mezi Táborem a Bechyní [13] 

V případě železničního spojení do Prahy nebo Českých Budějovic je potřeba v Táboře 

přestoupit.   
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Při výběru dopravního módu hraje roli především cestovní doba, cena a docházková 

vzdálenost. Dalšími faktory mohou být komfort a bezpečnost. V tabulce jsou uvedeny ceny 

bez slev. U IAD je počítáno s cenou paliva 30 Kč/litr a spotřebou 7 l/100 km. Výsledná cena 

za IAD není vysoká, jelikož nebyly započítány další náklady, které vlastnictvím automobilu 

vznikají, a to např. údržba vozu, pojištění. To znamená další nárůst ceny na přibližně 

dvojnásobek. 

Tabulka 2: Porovnání cestovních dob mezi vybranými relacemi na trati různými druhy 

dopravy [13, 21] 

Relace Cestovní doba [min] Cena [Kč] 

Z Do IAD Bus Vlak IAD Bus Vlak 

Tábor Malšice 16 18 20 20 17 20 

Tábor 
Sudoměřice 

u Bechyně 
25 30 35 38 28 29 

Tábor Bechyně 33 40 48 52 32 34 

Malšice Tábor 16 17 19 20 17 20 

Malšice 
Sudoměřice 

u Bechyně 
10 12 15 20 17 16 

Malšice Bechyně 17 22 27 33 24 22 

Sudoměřice 

u Bechyně 
Tábor 25 30 34 38 28 29 

Sudoměřice 

u Bechyně 
Malšice 10 12 15 20 17 16 

Sudoměřice 

u Bechyně 
Bechyně 8 10 13 14 14 13 

Bechyně Tábor 33 40 48 52 32 34 

Bechyně Malšice 17 20 28 33 24 22 

Bechyně 
Sudoměřice 

u Bechyně 
8 10 14 14 14 13 

 

Z tabulky vyplývá, že silniční doprava má mezi vybranými relacemi kratší jízdní doby než 

doprava železniční, což je dáno především trasováním trati. Na druhou stranu železniční 

doprava obslouží i některé oblasti, kam linková autobusová doprava nezajíždí, např. Libějice. 

Cena při použití železniční a linkové autobusové dopravy jsou srovnatelné.   

Následující tabulka č. 3 srovnává cestovní dobu a cenu různých dopravních módů mezi 

městy a obcemi na trati Tábor – Bechyně ve vazbě na Prahu a České Budějovice. Při cestě 
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z Tábora do Prahy ale trať nehraje žádnou roli, a tak není do tabulky město Tábor zahrnuto. 

Obdobná situace je v případě Bechyně a vazby na České Budějovice, kde trať též nehraje 

roli. Vazba na České Budějovice přes Tábor má smysl z Malšic v případě železničního 

spojení. 

Tabulka 3: Porovnání cestovní doby a ceny různých dopravních módů mezi vybranými 

relacemi ve vazbě na Prahu a České Budějovice [13, 21] 

Relace Cestovní doba [min] Cena [Kč] 

Z Do IAD Bus Vlak IAD Bus Vlak 

Praha Bechyně 96 134 143 247 113 153 

Bechyně Praha 96 135 144 247 113 153 

Praha 
Sudoměřice 

u Bechyně 
88 123 129 233 104 158 

Sudoměřice 

u Bechyně 
Praha 88 127 130 233 104 158 

Praha Malšice 79 112 115 214 96 139 

Malšice Praha 79 116 115 214 96 139 

České 

Budějovice 
Malšice 58 84 85 115 67 85 

Malšice 
České 

Budějovice 
59 80 86 115 67 85 

 

Železniční doprava si vede v porovnání s ostatními dopravními módy poměrně dobře a je 

srovnatelná s dopravou autobusovou. Cestovní doby jsou téměř stejné, ale je nutné 

přihlédnou k faktu, že autobus jede z pražských Roztyl, zatímco vlak z hlavního nádraží. 

Přímé autobusové spojení oblasti s Prahou je lákadlem pro cestující, i když počet spojů je 

výrazně nižší než počet vlakových spojů. A tak v časech, kdy přímé spojení nejede, je 

autobusové spojení neatraktivní, jelikož dochází k nárůstu cestovní doby a je nutné 

přestupovat.  
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3 Všeobecný popis trati Tábor – Bechyně 
 

3.1 Historie trati 

Když byl v roce 1871 zahájen provoz na dráze císaře Františka Josefa, které vedla 

z Českých Velenic přes Tábor do Prahy, začal se na jihu Čech zvolna rozvíjet průmysl. 

Později v roce 1889, po dokončení Českomoravské transverzální dráhy, se zdálo, že nároky 

na železniční spojení v oblasti jsou uspokojeny. Ale opak byl pravdou, citelný byl nedostatek 

železničního spojení zejména v oblasti Mladovožicka a Bechyňska. To měl vyřešit projekt 

železnice Vodňany – Týn nad Vltavou – Bechyně – Tábor – Vlašim – Týnec nad Labem. Ale 

tento projekt v roce 1889 zamítlo ministerstvo železnic. V té době se stavební správa snažila 

oživit činnost železničních podnikatelů tím, že bylo umožněno stavět železniční tratě jako 

lokální, tzn. železnice nižšího řádu, k čemuž byly vydány tzv. lokálkové zákony. 

V lokálkových zákonech byly zahrnuty úlevy při stavbě a také zproštění provozovatele od 

daní na 30 let, což bylo pro tehdejší podnikatele velmi atraktivní. Přijetím (schválením) těchto 

zákonů nastal po roce 1892 bouřlivý zájem o stavbu železničních tratí. Tak se k tomu stavěli 

i podnikatelé na Bechyňsku, a tak vzniklo družstvo, které prosazovalo alespoň část z Vodňan 

do Tábora, ale bez úspěchu. Tak z původního družstva vystoupila města Týn nad Vltavou  

a Vodňany a Bechyně byla stále bez železničního spojení. Úspěšné bylo až Družstvo 

bechyňské dráhy s tehdejším starostou Bechyně, Hynkem Danielem. Provedení detailního 

projektu celé dráhy bylo zadáno technické kanceláři Kohler a Raynal v Praze. Předběžná 

studie projektu byla vypracována poměrně brzy, a proto po několika jednáních mohlo být 

přikročeno k vypracování konečného projektu, kde se zapracovaly připomínky z jednání, 

např. přeložení stanice Malšice blíže k obci. Projekt byl vypracován pro provoz s parními 

lokomotivami, čemuž odpovídalo i maximální stoupání 25 ‰ a vedení trati v terénu. [3] 

V tomto čase byly zkušenosti s elektrickým pohonem na železnici velmi malé, zvláště 

v tehdejším Rakousku – Uhersku. Avšak koncesionáři byli na tuto možnost vládním radou 

Markem upozorněni a zahájili jednání se závodem Františka Křižíka, jehož předmětem bylo 

vypracování projektu pro elektrický pohon. Mezi několika návrhy na elektrizaci tratí (Svojšín-

Bor a Rumburk – Mikulášovice) uspěla pouze trať Tábor – Bechyně. V dubnu 1902 byla 

družstvu udělena koncese na stavbu dráhy s tím, že bude dokončena do konce roku 1904. 

Zemský výbor však tuto lhůtu zkrátil do 1.6.1903. Při udělení koncese byly dráze poskytnuty 

určité úlevy oproti ostatním vedlejším tratím, např. nejmenší poloměr oblouku byl ze 180 m 

zmenšen na 125 m. Traťová rychlost byla 30 km/h. Byly použity kolejnice o hmotnosti  

21,75 kg/m oproti 26 kg/m, které se používaly na ostatních vedlejších tratích, což přineslo 

výraznou úsporu oceli. Největší stoupání na trati 41 ‰ je hned za táborským mostem přes 
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Lužnici ve směru do Bechyně, jedná se o úsek délky 101 m. Nejnáročnější stavbou na trati 

byl ocelový most přes Lužnici v Táboře. Ke slavnostnímu zahájení provozu došlo 21. 6. 1903 

za účasti významných představitelů, viz obr. 3. V Bechyni ale trať končila na levém břehu 

Lužnice. Prodloužení trati až do města umožnil roku 1928 nový železobetonový most, tzv. 

Bechyňská Duha, na kterém byl zaveden sdružený provoz – silniční a železniční. Na konci 

tratě bylo postaveno nové nádraží. Zpočátku byla při jízdě do Bechyně nutná úvrať na 

starém nádraží, později úvrať nebyla nutná, jelikož byl od května 1929 v provozu oblouk pro 

nový směr a původní nádraží na levém břehu řeky sloužilo jako nákladiště dřeva, k němuž 

trať odbočovala jako vlečka. Při průjezdu vlaku po mostě jsou automobily jedoucí ve směru 

od Tábora/Týna nad Vltavou do Bechyně zastaveny PZZ. Automobily jedoucí v opačném 

směru, tedy z Bechyně, nejsou průjezdem vlaku dotčeny a mohou jet souběžně s vlakem. [5] 

 

Obrázek 3:Slavnostní vlak při zahájení provozu 21.6.1903 ve Slapech [18] 

V roce 1952 byla zprovozněna vlečka na vojenské letiště Bechyně. Ta se odklání z širé trati 

mezi zastávkou Bechyňská Smoleč a dopravnou Sudoměřice u Bechyně v km 17,530  

a v minulosti se hojně využívala k přepravě vojenské techniky na různá armádní cvičení. 

V současné době na letišti sídlí 15. ženijní pluk s podřízeným 151. ženijním praporem.  
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Při úpravách trati by proto bylo nutné brát ohled na stanoviska Ministerstva obrany. Zrušení 

vlečky ze strategických důvodů nepřipadá v úvahu. 

3.2 Řízení provozu na trati 

Výkon dopravní služby na této trati byl obdobný, jako na jiných vedlejších tratích. Zpočátku 

byla dopravním zaměstnancem obsazena pouze stanice Bechyně. Komerčně spadaly Slapy, 

Malšice a Sudoměřice u Bechyně pod železniční stanici Bechyně. Křižování vlaků bylo 

zpočátku dovoleno pouze v Bechyni a v Táboře, v Malšicích nebylo dovoleno z důvodu 

neobsazení dopravním pracovníkem. [3] 

Po první světové válce se dopravní služba na trati řídila podle tzv. Předpisu o vykonávání 

služby dopravní na místní dráze Tábor – Bechyně. Dopravní služba byla soustředěna 

v železniční stanici Tábor. Vlakvedoucí byl spoluzodpovědným členem dirigenta, neboť 

stanice (včetně Bechyně) nebyly obsazeny. Vlakvedoucí se hlásili dirigentovi vždy 

z Bechyně, z poslední stanice přes stanicí křižovací, ze Slap (pokud byl ohrožen přípoj 

v Táboře na hlavní trať) a bylo-li zpoždění větší než 20 minut. Křižování se provádělo podle 

následujících zásad. Vjezdová kolej byla určena jízdním řádem, nebo dirigentem. První vlak 

vjížděl až do stanice na kolej, na kterou byly výměny uzamčeny k námezníku. Druhý vlak 

zastavoval před vjezdovou výměnou a vjížděl do stanice na ruční návěst svého 

vlakvedoucího, který před tím odemkl a přestavil výměnu. Tato pravidla byla předchůdci 

dnešních předpisů D3 a prováděcích nařízení (PND3). [3] 

V GVD 1953/1954 zátěž pro bechyňské letiště výrazně převyšovala kapacitní možnosti trati, 

a tak byl na přechodnou dobu na trati zrušen předpis pro zjednodušené řízení drážní 

dopravy a výpravčí byli ve všech stanicích. Navíc byla obsazena vlečka Dolina. 

V současné době je trať řízena dle předpisu SŽDC D3, jehož obdoba vznikla již za První 

republiky s cílem zhospodárnění provozu na vedlejších tratích. Tzv. zjednodušené řízení 

drážní dopravy spočívá především v úspoře staničního personálu, výhybky přestavuje 

doprovod vlaku. Za řízení provozu zodpovídá dirigující dispečer, často je tato funkce 

sloučena s funkcí výpravčího, tak je tomu i v Bechyni. Vlaky (strojvedoucí vlaků) plní 

ohlašovací povinnost, tedy vždy při příjezdu do dopravny se spojí s dirigujícím dispečerem  

a ohlásí svoji polohu. Při tom musí dodržovat tzv. hovorovou kázeň. Dirigující dispečer vede 

v aplikaci ISOŘ-SGVD splněný grafikon vlakové dopravy. Situace pravidelného křižování 

vlaků v dopravně Malšice je popsána v kapitole 5.4.5. 
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4 Dopravně – technologický význam trati 

4.1 Vlaky osobní dopravy 

V současnosti osobní dopravu zajišťují vlaky kategorie Os, kterých je vypravováno 9 párů 

v pracovní dny a 7 párů o víkendu. Většina vlaků jezdí ve dvouhodinovém intervalu. V ranní 

špičce v pracovní dny je interval kratší, avšak dopoledne v pracovní dny se interval 

prodlužuje až na 4 hodiny 18 minut. V minulosti byly na trať vypravovány vlaky smíšené. 

S jízdním řádem 1953/1954 došlo k úplnému zastavení osobní dopravy, jelikož bylo potřeba 

uvolnit kapacitu pro nákladní dopravu. Později se osobní doprava opět obnovila. 

4.1.1 Řazení vlaků 

Turnusově jsou na trati nasazovány motorové jednotky řady 814 s řídicím vozem 914. Ty 

jsou v pracovní dny doplněny lokomotivou řady 113 se dvěma přípojnými vozy Btx. Avšak 

vozy Btx z důvodu poruchy nejezdí a jsou již dlouhodobě nahrazeny vozy BDtax. Denní 

potřebu pokrývá v pracovní dny jedna jednotka 814+914 a jedna lokomotiva 113 se dvěma 

přípojnými vozy BDtax. O víkendu je nasazena motorová jednotka 814+914. Řazení vlaků je 

podrobně zpracováno v tabulce 4. Pravidelné křižování vlaků probíhá v pracovní dny 

v dopravně Malšice, a to třikrát v ranních hodinách, viz obr. 2. Křižování je možné přeložit do 

dalších dopraven na trati, tedy např. do Slap nebo Sudoměřic u Bechyně. 

Tabulka 4: Řazení vlaků v GVD 2018/2019 [14] 

Druh a 

číslo vlaku 
Relace Řazení vlaku Omezení jízdy 

Os 28400 Tábor (4:18) – Bechyně (5:08) 814+914 Jede v  

Os 28401 Bechyně (4:11) – Tábor (5:00) 113+Btx+Btx Jede v  

Os 28402 Tábor (5:38) – Bechyně (6:28) 113+Btx+Btx Jede v  

Os 28403 Bechyně (5:31) – Tábor (6:20) 814+914 Jede v  

Os 28404 Tábor (6:48) – Bechyně (7:38) 814+914 Jede v  

Os 28405 Bechyně (6:41) – Tábor (7:30) 
113+Btx+Btx v  

814+914 v  a  

Nejede 25., 26.12., 

1.1. 

Os 28406 Tábor (9:06) – Bechyně (9:54) 

814+914; 

100+BDpx+BRpx od 

15.6. do 15.9. 

Jede v  a  

Os 28407 Bechyně (8:03) – Tábor (8:51) 814+914 Jede v  
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Os 28408 Tábor (11:06) – Bechyně (11.54) 

814+914; 

100+BDpx+BRpx od 

15.6. do 15.9. 

- 

Os 28409 Bechyně (10:03) – Tábor (10:51) 

814+914; 

100+BDpx+BRpx od 

15.6. do 15.9. 

Jede v  a  

Os 28410 Tábor (13:06) – Bechyně (13:54) 

814+914; 

100+BDpx+BRpx od 

15.6. do 15.9. 

- 

Os 28411 Bechyně (12:03) – Tábor (12:51) 

814+914; 

100+BDpx+BRpx od 

15.6. do 15.9. 

- 

Os 28412 Tábor (15:06) – Bechyně (15:54) 

814+914; 

100+BDpx+BRpx od 

15.6. do 15.9. 

- 

Os 28413 Bechyně (14:03) – Tábor (14:51) 

814+914; 

100+BDpx+BRpx od 

15.6. do 15.9. 

- 

Os 28414 Tábor (17:06) – Bechyně (17:54) 814+914 - 

Os 28415 Bechyně (16:03) – Tábor (16:51) 

814+914; 

100+BDpx+BRpx od 

15.6. do 15.9. 

- 

Os 28416 Tábor (19:06) – Bechyně (19:54) 814+914 - 

Os 28417 Bechyně (18:03) – Tábor (18:51) 814+914 - 

Os 28418 Tábor (21:06) – Bechyně (21.54) 
113+Btx+Btx v - ; 

814+914 v   

Jede v , nejede 

31.12. 

Os 28419 Bechyně (20:03) – Tábor (20:51) 814+914 - 

Os 28420 Tábor (22:36) – Bechyně (23:24) 
814+914 v ; 

113+Btx+Btx v  

Jede v  a ; 

nejede 24., 25.12. 

Os 28460 Tábor (9:39) – Bechyně (10:33) 
M400 

historický vlak 

Vybrané dny  

15.6. – 15.9.  

Os 28461 Bechyně (11:24) – Tábor (12:16)  
M400 

historický vlak 

Vybrané dny  

15.6. – 15.9. 

Os 28462 Tábor (13:39) – Bechyně (14:33)  
M400 

historický vlak 

Vybrané dny  

15.6. – 15.9. 

Os 28463 Bechyně (15:24) – Tábor (16:16)  
M400 

historický vlak 

Vybrané dny  

15.6. – 15.9. 
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V letním období, o víkendech od června do září, jsou na trať v rámci akce Léto na Bechyňce 

vypravovány zvláštní osobní vlaky vedené elektrickým vozem M400.001. Jedná se o 2 páry 

zvláštních vlaků. Vybrané pravidelné vlaky jsou v tomto období vedeny lokomotivou řady 100 

(E422.0) se dvěma vozy (BDpx+BRpx). Křižování zvláštních osobních vlaků s pravidelnými 

probíhá v Sudoměřicích u Bechyně. 

 

 

Obrázek 4: Nákresný jízdní řád a křižování osobních vlaků v ranních hodinách v Malšicích [4] 

Další zvláštní vlaky jsou osobní vlaky zaváděné pravidelně každým rokem při příležitosti 

Mikulášských jízd. Vlak vyjíždí vždy první prosincovou sobotu z Tábora, zpravidla po 

10. hodině, aby se křižoval s protijedoucím pravidelným osobním vlakem ve Slapech a mohl 

pokračovat do Bechyně. Z Bechyně se na zpáteční cestu do Tábora vydává zpravidla kolem 

14:30 hodin. V prosinci 2018 byl vlak veden z Tábora až po 15. hodině, s křižováním 

s protijedoucím osobním vlakem v Sudoměřicích u Bechyně. 

4.1.2 Jízdní řád 

Většina vlaků do Bechyně odjíždí ze žst. Tábor v liché hodině v minutě 06. Výjimku tvoří 

vlaky v ranních a večerních hodinách. Příjezdy vlaků z Bechyně do žst. Tábor jsou v sudé 

hodině v minutě 51. Tím je zajištěna návaznost na vlaky linky R17 Praha – České 

Budějovice, které se téměř každou celou hodinu v Táboře křižují. V Táboře je přestupní doba 

na/z nástupiště směr Bechyně 7 minut. Mezi vlakem Os 28401 (Bechyně-Tábor) a R 732 

(Tábor - Praha Holešovice) platí mimořádná přestupní doba 6 minut. Pro navazující vlaky 

v Táboře platí většinou základní čekací doba 10 minut. Výjimku tvoří vlaky Os 28416 a Os 

28418 do Bechyně. Os 28416 čeká na všechny přípojné vlaky, v pracovní platí čekací doba 

10 minut, o sobotách a nedělích je prodloužena na 15 minut. Os 28418 jedoucí pouze 

v pracovní dny vždy čeká na všechny přípojné vlaky, jelikož se jedná o poslední vlak dne. [4] 
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4.1.3 Nabízená kapacita míst k sezení 

Nabízená kapacita míst k sezení byla zpracována na základě řazení vlaků a je zobrazena 

v následující tabulce č. 5, která rozlišuje časy odjezdu/příjezdu z/do železniční stanice 

Tábor/Bechyně a den v týdnu. U vlaků vedených lokomotivou 113 bylo počítáno se 

dvěma vozy BDtax, které jsou skutečně nasazovány, místo Btx. 

Tabulka 5: Nabízená kapacita míst k sezení na trati Tábor – Bechyně [vlastní zpracování] 

 Počet míst k sezení 

Čas 

odjezdu 

[hod] 

Tábor - Bechyně Bechyně - Tábor 

Po – Pá So Ne Po - Pá So Ne 

4 – 5 84 - - 104 - - 

5 – 6 104 - - 84 - - 

6 – 7 84 - - 104 84 84 

7 – 8 - - - - - - 

8 – 9 - - - 84 - - 

9 – 10 - 84 84 - - - 

10 – 11 - - - - 84 84 

11 – 12 84 84 84 - - - 

12 – 13 - - - 84 84 84 

13 – 14 84 84 84 - - - 

14 – 15 - - - 84 84 84 

15 – 16 84 84 84 - - - 

16 – 17 - - - 84 84 84 

17 – 18 84 84 84 - - - 

18 – 19 - - - 84 84 84 

19 – 20 84 84 84 - - - 

20 – 21 - - - 84 84 84 

21 – 22 
104 (1-4); 

81 (5) 
- - - - - 

22 – 23  - 84 104 - - - 
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4.2 Vlaky nákladní dopravy 

4.2.1 Manipulační vlaky 

Objem nákladní přepravy na trati Tábor – Bechyně postupem času klesá. Přispěl k tomu také 

rozvoj kamionové dopravy, např. v roce 2003 byl ukončen provoz na vlečce JIKA v Bechyni, 

kde byl poměrně velký obrat vozů. Došlo také k odprodeji tamější vlečkové lokomotivy řady 

703. Před vznikem společnosti ČD Cargo byly na manipulační vlaky nasazovány lokomotivy 

řady 113, v případě větší zátěže byla nasazena přípřež lokomotiv. 

Dnes nákladní dopravu zajišťuje společnost ČD Cargo, a.s. Manipulační vlaky jsou 

v současné době vedeny podle potřeby. V GVD najdeme několik katalogových tras, viz 

tabulka 6. Využívány jsou především noční trasy, aby nemuselo docházet ke křižování vlaků. 

Jízdní řád se z oběhových důvodů táborského provozního pracoviště ČD Cargo nedodržuje, 

jelikož lokomotiva přechází od manipulačního vlaku Tábor- Branice, který odjíždí z Tábora 

v 19:30. Zpravidla manipulační vlak do Bechyně odjíždí okolo půlnoci z Tábora. Po 

provedení nezbytných úkonů se vrací zpět. 

Tabulka 6: Katalogové trasy manipulačních vlaků [4] 

Druh a číslo vlaku Relace Hnací vozidlo řady 

Mn 88926 Tábor (3:01) – Bechyně (4:01) 731/742 

Mn 88927 Bechyně (10:46) – Tábor (11:58) 731/742 

Mn 88928 Tábor (12:18) – Bechyně (13:26) 731/742 

Mn 88929 Bechyně (14:46) – Tábor (15:56) 731/742 

Mn 88050 Tábor (18:15) – Bechyně (19:27) 731/742 

Mn 88051 Bechyně (20:28) – Tábor (21:38) 731/742 

 

Z hlediska přepravovaných komodit dochází v Malšicích příležitostně k nakládce šrotu, 

v Bechyni dochází k vykládce uhlí pro soukromého odběratele. Na trati najdeme několik 

vleček, viz tabulka 7, ale většina z nich byla zrušena nebo se nepoužívá. Přepravované 

komodity z vleček v minulosti tvořily většinu zátěže Mn vlaků. 

Tabulka 7: Seznam vleček [4] 

Číslo 

vlečky 
Název vlečky Zaústění Poznámka 

2078 Osev Slapy Slapy mimo provoz 
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2114 ZZN Pelhřimov – Sudoměřice u Bechyně 
Sudoměřice 

u Bechyně 
zrušeno 30.9.2013 

2138 Vojenská vlečka č. 5 – Bechyně - Dolina 

Širá trať 

Malšice - 

Sudoměřice, 

km 17,530 

v provozu 

2143 Zeelandia spol. s. r. o. Malšice mimo provoz 

2181 Laufen CZ Bechyně zrušeno 31.3.2004 

2204 Tagrea Bechyně Bechyně zrušeno 31.8.2002 

- Bechyně – staré nádraží 
Širá trať  

km 23,367 

zrušeno,sneseno 

2/2017 

 

Vlečka na vojenské letiště Bechyně je využívána příležitostně, přibližně jednou do roka 

dochází k přepravě vojenské techniky na různá armádní cvičení, viz obr. 5. Vlečka se 

odpojuje z trati v km 17,530. Na předávacím kolejišti nedaleko Sudoměřic u Bechyně 

dochází k předání zátěže mezi dopravcem ČD Cargo a samotným vlečkařem, který 

převezme zátěž a odveze ji lokomotivou řady 742 do areálu letiště. Předávací kolejiště bylo 

elektrizováno, ale v minulosti došlo ke krádeži trolejového vedení, a tak je dnes bez 

trolejového vedení.  

 

Obrázek 5: Vojenský transport z Hluboček na bechyňské letiště ve stoupání v úseku Tábor - 

Horky u Tábora dne 16. října 2018 

V minulém roce se přeprava na vlečku se uskutečnila 16. října. Jednalo se o vojenský 

transport z Hluboček – Mariánského Údolí (vojenský útvar Přáslavice). Na letiště Bechyně se 

přepravovaly tanky a bojová vozidla pěchoty, aby zde mohl proběhnout nácvik přehlídky ke 

stému výročí Československa, která se uskutečnila v Praze 28. října 2018. V čele vlaku 

stanula v úseku mezi Táborem a Sudoměřicemi u Bechyně tři hnací vozidla, konkrétně 2 
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lokomotivy řady 731 ČD Cargo a lokomotiva řady 113 ČD, jelikož jízdy postrkových lokomotiv 

jsou na trati zakázány. Souprava čítala 11 vozů ložených vojenskou technikou, doprovodný 

vůz Bc a tři prázdné vozy Res, které byly do soupravy zařazeny v Táboře a měly rozložit 

zatížení působící na táborský most při průjezdu soupravy. Po příjezdu do dopravny 

Sudoměřice u Bechyně lokomotivy 731 objely soupravu a nasunuly ji na předávací kolejiště, 

kde ji převzala vlečková lokomotiva 742 a po dvou částech přepravila do vojenského areálu. 

Společnost Zeelandia vlečku nevyužívá, jelikož přepravu zde vyráběných potravinářských 

výrobků zajišťuje kamionová doprava. Obdobná situace je ve Slapech v případě vlečky 

Osev. 

Oficiálně zrušená vlečka, nicméně zatím nesnesená, se nachází v dopravně Sudoměřice 

u Bechyně. Taktéž zrušená vlečka Tagrea Bechyně ještě fyzicky existuje.  

Vlečka č. 2181 do bývalých Jihočeských keramických závodů v Bechyni fyzicky také existuje, 

ale v samotném areálu společnosti došlo před několika lety k zabetonování kolejiště, tudíž se 

obnovení provozu neočekává. Kolejiště na bechyňském starém nádraží bylo vytrháno 

v únoru 2017 a odbočná výhybka byla nahrazena kolejovým polem. 

4.2.2 Služební vlaky 

Pro potřeby provozovatele dráhy jsou na trať vypravovány vlaky služební. Jedná se např.  

o vlaky vedené vozem MVTV z OTV Veselí nad Lužnicí, pro kontrolu a údržbu trolejového 

vedení nebo vlaky vedené MUV. Dále je jednou ročně na trať vypravován měřicí vlak 

s měřicím vozem pevných trakčních zařízení, viz obr. 6. Měření zajišťuje Elektrizace železnic 

Praha a.s. Taktéž se zde příležitostně objevuje měřicí vůz rádiových sítí. 

 

Obrázek 6: Lokomotiva 749.121 s měřicím vozem pevných trakčních zařízení projíždí 

zastávkou Bechyně při zpáteční cestě (již bez měření) do Tábora v květnu 2018  
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5 Technický popis trati 

5.1 Parametry trati 

Jedná se o jednokolejnou normálně - rozchodnou elektrizovanou trať, která na délku měří 

24,3 km. Trať je řízena zjednodušeným způsobem řízení drážní dopravy, tedy dle předpisu 

SŽDC D3 a spadá pod oblastní ředitelství Plzeň. Za řízení provozu odpovídá PO Tábor.  

Základní traťová rychlost je 60 km/h, zábrzdná vzdálenost 400 m. Normativ délky vlaků 

nákladní dopravy je stanoven na 95 m, normativ délky vlaků osobní dopravy 80 m. V celé 

trati jsou zakázány jízdy postrkových lokomotiv. [19] 

Základní traťová rychlost ale je poměrně často snížena. Důvodem jsou malé poloměry 

oblouků, případně nedostatečné rozhledové poměry před přejezdy zabezpečenými 

výstražnými kříži, eventuálně technický stav výměn a způsob jejich zabezpečení. Na trati se 

nachází 2 oblouky o poloměru 125 m bez převýšení, kde je rychlost snížena na 10 km/h. 

Dále zde najdeme 8 oblouků o poloměru 150 m, u nichž bylo převýšení zřízeno, tudíž 

umožňují vyšší rychlost průjezdu. 

Na trati najdeme několik míst, kde není dodržen volný postranní prostor průjezdného 

průřezu. V obvodu táborského místního nádraží se jedná o trakční sloupy č. 5 a 6 u koleje č. 

401 a trakční sloupy č. 4 a 8 u koleje 403. V dopravně Malšice se jedná o trakční sloup č. 16. 

Průjezdný průřez užitý v celé trati je Z - GC. [19] 

Dovolené zatížení tratě svislými účinky, přidruženou rychlost a skupinu přechodnosti hnacích 

vozidel zobrazuje následující tabulka č. 8. Odpovídající přípustná hmotnost je uvedena 

v tunách na nápravu / tunách na běžný metr vozu. Skupina přechodnosti 1 odpovídá 

vozidlům, která vyvozují příčnou sílu v obloucích do 50 kN. Hnací vozidla řady 721, 749 – 

754 nejsou přechodná. Přechodná i dvojmo jsou hnací vozidla řady 100, 113, 704, 708, 714, 

730, 731, 742, 809, 810.  

Tabulka 8: TTZ a skupiny přechodnosti hnacích vozidel na trati [19] 

Trať 

Max. TTZ 

s přidruženou 

rychlostí 

Přípustná hmotnost 
Skupina 

přechodnosti 

Tábor - Bechyně B1/60 18 t / 5 t 1 
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5.2 Železniční svršek a spodek 

Na trati je použita klasická konstrukce železničního svršku se štěrkovým ložem. Upevnění 

kolejnic k pražci je nepřímé, podkladnicové, tuhé [20]. Na kratších úsecích se nachází 

pružné svěrky. Najdeme zde především širokopatní kolejnice typu S 49 (49 kg / metr běžný), 

nejstarší z roku 1985. Vyskytují se zde také úseky s kolejnicemi typu T (50 kg / metr běžný) 

z roku 1979 nebo 1980. Pražce převažují betonové SB5, nejstarší pochází z roku 1973. 

nicméně v některých úsecích se nachází ještě dřevěné z roku 1979. Dále se na trati vyskytují 

kratší úseky s měkkými pražci označovanými MEK. Pro osové vzdálenosti všech pražců 

použitých na trati platí rozdělení c, tedy 1520 pražců na 1 kilometr koleje. Pro oblouky 

malých poloměrů jsou vhodné i ocelové pražce typu Y, avšak na této trati nejsou z důvodu 

stejnosměrné trakce 1500 V povoleny. Stav kolejnicových styků je v některých případech 

neuspokojivý. 

Ze železničního spodku jsou nejvýznamnějšími objekty mosty přes Lužnici, a to v Táboře 

a v Bechyni. Další mostní objekt, jeden z tzv. Černých mostů, najdeme hned za táborským 

místním nádražím, a to v oblouku o poloměru 125 m. Dále se na trati nachází několik 

propustků, nejčastěji trubní a trámové. Jediný klenutý kamenný most se nachází v km 3,340. 

5.3 Zabezpečovací zařízení 

Staniční zabezpečovací zařízení je popsáno u konkrétních dopraven. 

5.3.1 Traťové zabezpečovací zařízení 

Jak již bylo zmíněno, drážní doprava na trati je provozována a organizována dle předpisu 

SŽDC D3, a tak je zde rádiové spojení. Konkrétně se jedná o síť radiodispečerskou 

vlakovou. Náhradním rádiovým spojením je všeobecná operativní síť. Nouzovým rádiovým 

spojením je mobilní telefon přidělený strojvedoucímu hnacího vozidla. Sídlo dirigujícího 

dispečera je v žst. Bechyně. 

5.3.2 Přejezdové zabezpečovací zařízení 

Na trati je celkem 37 železničních přejezdů, viz tabulka 9. Dokonce 32 přejezdů (86,48 %) 

z celkového počtu přejezdů na trati je zabezpečeno výstražným křížem. Další přejezdy jsou 

vybavené přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným s pozitivním signálem bez 

závor. Z použitých přejezdových konstrukcí převažují dřevěné pražce (15x), beton (13x) 

a asfalt (8x). Pryž je zastoupena pouze v jediném případě, a to na přejezdu mezi 

Sudoměřicemi a Bežerovicemi. V říjnu 2019 by dle plánu výluk mělo dojít ke zřízení PZS  
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u zastávky Horky u Tábora na přejezdu P6300, kde v  minulosti došlo k několika střetům 

vlaku s automobilem. 

Tabulka 9: Seznam železničních přejezdů na trati [19] 

Poloha 

[km] 

Označení 

přejezdu 
Úsek 

Typ 

komunikace 

Stupeň 

zabezpečení 

Přejezdová 

konstrukce 

0,328 P6293 
Tábor – Horky u 

Tábora 
ÚK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

0,591 P6294 
Tábor – Horky u 

Tábora 
MK PZS 3 SBI Asfalt  

0,718 P6295 
Tábor – Horky u 

Tábora 
MK PZS 3 SBI Asfalt 

1,463 P6296 
Tábor – Horky u 

Tábora 
ÚK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

1,638 P6297 
Tábor – Horky u 

Tábora 
ÚK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

2,494 P6298 
Tábor – Horky u 

Tábora 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

3,940 P6299 
Tábor – Horky u 

Tábora 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

4,260 P6300 
Tábor – Horky u 

Tábora 
III/1372 

Výstražný 

kříž 
Beton 

4,574 P6301 
Horky u Tábora – 

Slapy 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

4,795 P6302 
Horky u Tábora – 

Slapy 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

5,854 P6303 
Horky u Tábora – 

Slapy 
III/1374 

Výstražný 

kříž 
Asfalt 

6,634 P6304 Slapy – Libějice ÚK 
Výstražný 

kříž 
Beton 

7,957 P6305 Libějice – Malšice ÚK 
Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

9,462 P6306 Libějice – Malšice ÚK 
Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

9,950 P6307 Libějice – Malšice III/1376 PZS 3SBL Asfalt 

10,449 P6308 Malšice – Čenkov u III/13710 Výstražný Asfalt 



36 
 

Malšic kříž 

11,019 P6309 
Malšice – Čenkov u 

Malšic 
MK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

11,600 P6310 
Malšice – Čenkov u 

Malšic 
III/13711 

Výstražný 

kříž 
Beton 

12,993 P6311 
Čenkov u Malšic – 

Třebelice 
III/13713 

Výstražný 

kříž 
Beton 

13,451 P6312 
Čenkov u Malšic – 

Třebelice 
ÚK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

14,673 P6313 
Všechlapy – 

Bechyňská Smoleč 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

15,345 P6314 
Všechlapy – 

Bechyňská Smoleč 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

16,231 P6315 
Všechlapy –

Bechyňská Smoleč 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

16,677 P6316 
Bechyňská Smoleč – 

Sudoměřice u Bech. 
MK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

17,006 P6317 
Bechyňská Smoleč – 

Sudoměřice u Bech. 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

17,918 P6318 
Bechyňská Smoleč – 

Sudoměřice u Bech. 
II/137 PZS 3SBL Asfalt 

18,050 P6319 
Bechyňská Smoleč – 

Sudoměřice u Bech. 
ÚK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

18,851 P6320 
Sudoměřice u 

Bechyně – Bežerovice 
ÚK 

Výstražný 

kříž 
Pryž 

19,628 P6321 
Sudoměřice u 

Bechyně – Bežerovice 
ÚK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

20,180 P6322 
Sudoměřice u 

Bechyně – Bežerovice 
III/1355 

Výstražný 

kříž 
Asfalt 

20,942 P6323 
Sudoměřice u 

Bechyně – Bežerovice 
MK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

21,987 P6324 
Bežerovice – Bechyně 

zastávka 
ÚK 

Výstražný 

kříž 
Beton 

22,102 P6325 
Bežerovice – Bechyně 

zastávka 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

22,435 P6326 Bežerovice – Bechyně ÚK Výstražný Podélné 



37 
 

zastávka kříž pražce 

22,786 P6327 
Bežerovice – Bechyně 

zastávka 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

23,208 P6328 
Bežerovice – Bechyně 

zastávka 
ÚK 

Výstražný 

kříž 

Podélné 

pražce 

23,515 P6329 
Bechyně zast. – 

Bechyně (most) 
II/122 PZS 3SNI Asfalt 

 

Jednotlivé zkratky užité v tabulce znamenají: PZS S (bez závor), PZS B (s pozitivním 

signálem), PZS I (informace se předává obsluhujícímu zaměstnanci, zde konkrétně do 

táborského JOP, případně do DK Bechyně), PZS L (informace se předává strojvedoucímu 

na hnací vozidlo – pomocí přejezdníku), PZS N (bez pozitivního signálu).  

5.4 Podrobný popis dopraven a přepravních stanovišť na trati 

Samotná železniční stanice Tábor není předmětem této práce, a tak bylo v následující 

kapitole popsáno pouze místní nádraží tratě Tábor – Bechyně. 

5.4.1 Železniční stanice Tábor 

Uzlová stanice Tábor je situována v blízkosti centra města a autobusového nádraží. Ve 

stanici je zajištěno odbavení cestujících ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě. Je tedy 

vybavena pokladnami a čekárnou. Nechybí úschovna zavazadel, audiovizuální informační 

systém a veřejné záchodky. Najdeme zde také půjčovnu jízdních kol. 

V obvodu místního nádraží, které je součástí tratě Tábor – Bechyně, najdeme 2 dopravní 

koleje, viz obr. 7 (detailně zobrazeno v příloze). Na tzv. nástupišti B, pro vlaky ve směru do 

Bechyně, najdeme úrovňové nástupiště s nástupní hranou Tischer délky 118 m                     

o výšce    250 mm nad TK. Nástupiště je zakončeno kusou kolejí, jedná se tedy o hlavové 

uspořádání. Místní nádraží je vybaveno předvěstí a vjezdovým návěstidlem ve směru  

od Bechyně. Pro směr do Bechyně je vybaveno skupinovým odjezdovým návěstidlem. 

Výpravu vlaků ve směru do Bechyně zajišťuje jeden ze 2 táborských výpravčích hlavní 

služby. Výhybky a výkolejky v případě potřeby přestavuje a uzamyká zaměstnanec konající 

dopravní službu. Dále se v obvodu místního nádraží nachází původní remíza elektrické 

dráhy Tábor – Bechyně, která je dnes v majetku firmy Railway Capital, a.s. Dříve zde byla 

lakovna hnacích vozidel. Dnes je remíza využívána k deponii hnacích i tažených vozidel. 
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Obrázek 7: Schéma místního nádraží tratě Tábor – Bechyně v Táboře [vlastní zpracování] 

5.4.2 Zastávka Horky u Tábora 

V km 4,303 se v oblouku nachází zastávka Horky u Tábora. Nachází se na jižním okraji 

Horek u Tábora. Je zde zřízeno úrovňové nástupiště s nástupní hranou typu Tischer délky 

80 m o výšce 200 mm nad TK. Dále je zastávka vybavena čekárnou v podobě plechového 

přístřešku, kde najdeme jízdní řád vlaků. Vlaky vedené motorovou jednotkou řady 814 zde 

zastavují na znamení. Odbavení cestujících probíhá ve vlaku. Nedaleko zastávky vlaku se 

nachází zastávka linky č. 30 MHD Tábor, Horky, železniční zastávka. 

5.4.3 Dopravna D3 Slapy 

Na východním okraji obce Slapy se v km 5,885 nachází dopravna D3 Slapy. Výpravní 

budova je neobsazená, vedle stojí plechový přístřešek s čekárnou pro cestující. Odbavení 

cestujících probíhá ve vlaku. Informační systém zde nenajdeme, pouze jízdní řád vlaků 

v čekárně. Nedaleko dopravny se nachází zastávka linky č. 30 MHD Tábor, která nese název 

Slapy, železniční zastávka. 

Staniční zabezpečovací zařízení je mechanické, výhybky a výkolejky v případě potřeby 

přestavuje a uzamyká doprovod vlaku. Dopravna je ohraničena lichoběžníkovou tabulkou 

s pravidelnou vjezdovou kolejí, v tomto případě se jedná o kolej č. 1, která je pokračováním 

traťové koleje. 

Před výpravní budovou se nachází 3 koleje, viz obr. 8 (detailně zobrazeno v příloze). Dvě 

jsou dopravní (koleje č. 1 a 3), další je manipulační (kolej č. 2). Manipulační kolej přechází ve 

vlečkovou. Vlečka Osev Slapy se nepoužívá. U dopravních kolejí se nachází desková 

úrovňová nástupiště. U koleje č. 1 se jedná o nástupiště délky 77 m o výšce 200 mm nad TK, 

u koleje č. 3 o nástupiště délky 52 m o výšce 200 mm nad TK. Užitná délka dopravních kolejí 
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č. 1 a 3 je 148 m. V pokračování traťové koleje platí rychlost traťová s místním omezením, 

v tomto případě 40 km/h. Při jízdě do odbočky platí rychlost 40 km/h. Současné vjezdy vlaků 

jsou zakázány. 

 

Obrázek 8: Schéma stávajícího stavu dopravny Slapy [vlastní zpracování] 

5.4.4 Zastávka Libějice 

V km 6,694 se v přímé nachází zastávka Libějice. Zastávka se nachází ve vzdálenosti 500 m 

od stejnojmenné obce, přičemž zhruba 400 m od zastávky se nachází jižní okraj obce Slapy. 

Je zde zřízeno úrovňové deskové nástupiště s nástupní hranou Tischer délky 80 m o výšce 

250 mm nad TK. Dále je zastávka vybavena čekárnou v podobě budky s jízdním řádem 

vlaků. Vlaky vedené motorovou jednotkou řady 814 zde zastavují na znamení. Odbavení 

cestujících probíhá ve vlaku. 

5.4.5 Dopravna D3 Malšice 

Na jihovýchodním okraji městyse Malšice se v km 10,406 nachází dopravna D3 Malšice. 

Výpravní budova není obsazena dopravními zaměstnanci. Přístřešek výpravní budovy slouží 

jako čekárna. Odbavení cestujících je zajištěno ve vlaku. Dopravna není vybavena 

informačním systémem, ani dalšími službami pro cestující, nalezneme zde pouze vývěsku 

s jízdním řádem vlaků. 

Staniční zabezpečovací zařízení je mechanické, výhybky a výkolejky přestavuje a uzamyká 

doprovod vlaku. Dopravna je ohraničena lichoběžníkovou tabulkou s pravidelnou vjezdovou 

kolejí, v tomto případě se jedná 1. kolej, která je pokračováním traťové koleje.  

V dopravně se nachází 4 koleje. Dvě jsou dopravní (koleje č. 1 a 3), další dvě manipulační 

(koleje č. 2 a 4), viz obr. 9 (detailně zobrazeno v příloze). Najdeme zde také vlečku ze 3. 

koleje do společnosti Zeelandia.  U dopravních kolejí se nachází desková úrovňová 

nástupiště délky 80 m o výšce 200 mm nad TK. Užitná délka dopravních kolejí č. 1 a 3 je  

162 m. U manipulační koleje č. 4 se nachází rampa boční a čelní. V pokračování traťové 

koleje platí rychlost traťová s místním omezením, v tomto případě 40 km/h. Při jízdě do 

odbočky platí rychlost 40 km/h. Současné vjezdy vlaků jsou zakázány. Pořadí vlaků při 
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křižování stanovuje sešitový jízdní řád. Vlakem prvním je vždy vlak jedoucí z Tábora, jehož 

strojvedoucí zastaví před výhybkou č. 2. Vlakvedoucí zajistí přestavení výhybky č. 2 na kolej 

č. 3 a po vjezdu vlaku na 3. kolej její přestavení do základní polohy. Vlakvedoucí vlaku 

prvního se přesune na záhlaví směr Sudoměřice u Bechyně. Vlak druhý zastaví  

u lichoběžníkové tabulky, jelikož mu to nařizuje sešitový jízdní řád. Vlakvedoucí prvního 

vlaku dává strojvedoucímu druhého vlaku ruční návěst Souhlas k posunu. Druhý vlak vjede 

do dopravny, poté může odjet vlak první. Vlakvedoucí dá pokyn pro jízdu prvního vlaku na 

záhlaví dopravny ruční návěstí pro posun. Nakonec vlakvedoucí prvního vlaku přestaví 

výhybku č. 6 do základní polohy a vlak odjíždí směr Sudoměřice u Bechyně.  

 

Obrázek 9: Schéma stávajícího stavu dopravny Malšice [vlastní zpracování] 

5.4.6 Zastávka Čenkov u Malšic 

V km 11,657 se nachází zastávka Čenkov u Malšic, která je umístěna takřka v centru obce. 

Je zde zřízeno úrovňové deskové nástupiště s nástupní hranou Tischer délky 80 m o výšce 

250 mm nad TK. Dále je zastávka vybavena čekárnou v podobě budky s jízdním řádem 

vlaků. Vlaky vedené motorovou jednotkou řady 814+914 zde zastavují na znamení. 

Odbavení cestujících probíhá ve vlaku. 

5.4.7 Zastávka Třebelice 

V km 13,466 se nachází zastávka Třebelice. Stejnojmenná obec se nachází 400 m východně 

od zastávky. Je zde zřízeno úrovňové deskové nástupiště délky 77 m o výšce 250 mm nad 

TK. Dále je zastávka vybavena čekárnou v podobě budky s jízdním řádem vlaků. Vlaky 

vedené motorovou jednotkou řady 814+914 zde zastavují na znamení. Odbavení cestujících 

probíhá ve vlaku. 
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5.4.8 Zastávka Všechlapy 

V km 14,627 se nachází zastávka Všechlapy. Stejnojmenná obec leží 500 m západně od 

zastávky. Je zde zřízeno úrovňové deskové nástupiště délky 80 m o výšce 250 mm nad TK. 

Dále je zastávka vybavena čekárnou v podobě budky s jízdním řádem vlaků. Vlaky vedené 

motorovou jednotkou řady 814+914 zde zastavují na znamení. Odbavení cestujících je 

zajištěno ve vlaku. 

5.4.9 Zastávka Bechyňská Smoleč 

V km 16,619 se nachází zastávka Bechyňská Smoleč, která se nachází na východním okraji 

stejnojmenné obce. Zastávka je umístěna na okraji PP Černická obora. Je zde zřízeno 

úrovňové deskové nástupiště délky 82 m o výšce 300 mm nad TK. Dále je zastávka 

vybavena čekárnou v podobě budky s jízdním řádem vlaků. Vlaky vedené motorovou 

jednotkou řady 814+914 zde zastavují na znamení. Odbavení cestujících probíhá ve vlaku. 

5.4.10 Dopravna D3 Sudoměřice u Bechyně 

Na severním okraji obce Sudoměřice u Bechyně se v km 18,612 nachází dopravna D3 

Sudoměřice u Bechyně. Výpravní budova není obsazena dopravními zaměstnanci, 

přístřešek výpravní budovy slouží jako čekárna. Odbavení cestujících je zajištěno ve vlaku. 

Dopravna není vybavena informačním systémem, ani dalšími službami pro cestující, 

nalezneme zde pouze vývěsku s jízdním řádem vlaků.  

Staniční zabezpečovací zařízení je mechanické, výhybky a výkolejky přestavuje a uzamyká 

doprovod vlaku. Dopravna je ohraničena lichoběžníkovou tabulkou s pravidelnou vjezdovou 

kolejí, v tomto případě se jedná 1. kolej, která je pokračováním traťové koleje.  

V dopravně se nachází 3 koleje. Dvě jsou dopravní (č. 1 a 2), další je manipulační (kolej  

č. 3), viz obr. 10 (detailně zobrazeno v příloze). Manipulační kolej přechází ve vlečkovou. 

Vlečka byla v roce 2013 zrušena. U dopravní koleje č. 1 se nachází deskové úrovňové 

nástupiště délky 80 m o výšce 200 mm nad TK. U koleje č. 2 se jedná o úrovňové sypané 

nástupiště délky 67 m o výšce 200 mm nad TK. Užitná délka dopravních kolejí č. 1 a 2 je  

105 m. V pokračování traťové koleje platí rychlost traťová s místním omezením. Při jízdě do 

odbočky platí rychlost 40 km/h. Současné vjezdy vlaků jsou zakázány. 
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Obrázek 10: Schéma stávajícího stavu dopravny Sudoměřice u Bechyně [vlastní zpracování] 

5.4.11 Zastávka Bežerovice 

V km 21,013 se nachází na okraji lesa zastávka Bežerovice. Stejnojmenná obec je vzdálena 

600 m od zastávky. Je zde zřízeno úrovňové deskové nástupiště délky 75 m o výšce        

300 mm nad TK. Dále je zastávka vybavena čekárnou v podobě budky s jízdním řádem 

vlaků. Vlaky vedené motorovou jednotkou řady 814+914 zde zastavují na znamení. 

Odbavení cestujících probíhá ve vlaku. 

5.4.12 Zastávka Bechyně zastávka 

V km 23,267 se v oblouku nachází zastávka Bechyně zastávka. Je využívána především 

chataři z nedaleké osady Za mostem, která se nachází přibližně 200 m od zastávky. Je zde 

zřízeno úrovňové nástupiště s nástupní hranou Tischer délky 80 m o výšce 250 mm nad TK. 

Dále je zastávka vybavena čekárnou v podobě budky s jízdním řádem vlaků. Vlaky vedené 

motorovou jednotkou řady 814+914 zde zastavují na znamení. Odbavení cestujících probíhá 

ve vlaku. 

5.4.13 Stanice Bechyně 

V km 24,092 se nachází železniční stanice Bechyně. Z hlediska služeb pro cestující zde 

najdeme vnitrostátní pokladní přepážku, čekárnu a bariérové toalety. Informování cestujících 

prostřednictvím hlášení o příjezdech a odjezdech vlaků zajišťuje výpravčí a dirigující dispečer 

v jedné osobě, který vykonává dopravní službu. V těsné blízkosti se nachází zastávka 

linkového autobusu, autobusové nádraží je vzdáleno přibližně 200 m od vlakového. 

Staniční zabezpečovací zařízení je elektromechanické. V dopravní kanceláři se nachází 

kolejové deska pro obsluhu návěstidel a ústřední zámek, který znemožňuje postavení 

návěstidla do polohy dovolující jízdu bez správného postavení vlakové cesty. Závislost 

návěstidel na výhybkách je zajištěna pomocí elektromagnetického zámku a ústředního 

zámku. Ze směru od Tábora je stanice vybavena návěstidly vjezdovými, a to předvěstí, 

vjezdovým a současně krycím návěstidlem, a vjezdovým návěstidlem. Ve směru Tábor je 
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stanice vybavena skupinovým odjezdovým návěstidlem. Výprava vlaku se tedy provádí 

návěstí Odjezd. Stanice není vybavena seřaďovacími návěstidly. Zabezpečovací zařízení 

neumožňuje současné vlakové cesty. 

Před výpravní budovou se nachází 4 koleje. Dvě jsou dopravní (č. 1 a 2), další dvě 

manipulační (č. 3 a 4), viz obr. 11 (detailně zobrazeno v příloze). Dopravní kolej č. 2 

a manipulační kolej č. 4 přechází ve vlečkovou. Vlečka byla v roce 2012 zrušena. U dopravní 

koleje č. 1 se nachází úrovňové deskové nástupiště délky 80 m o výšce 250 mm nad TK. 

U koleje č. 2 se jedná o úrovňové deskové nástupiště délky 33 m o výšce 250 mm nad TK. 

Užitná délka dopravní koleje č. 1 je 99 m a užitná délka koleje č. 2 je 80 m. V pokračování 

traťové koleje platí rychlost traťová s místním omezením. Při jízdě z nebo do odbočky platí 

rychlost 40 km/h.  

 

Obrázek 11: Schéma stávajícího stavu železniční stanice Bechyně [vlastní zpracování] 
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6 Analýza napájecích systémů 

6.1 Historický vývoj napájecího systému 

František Křižík jako zastánce stejnosměrného proudu aplikoval na „Bechyňku“ trakční 

proudovou soustavu trojvodičovou 2x 700 V. Kladným a záporným pólem byly dva trolejové 

vodiče o průřezu 65 mm2, vzdálené od sebe 1,2 m. Mezi nimi bylo napětí 1400 V. Nulovým 

vodičem byly kolejnice. Mezi každým trolejovým vodičem a kolejnicemi bylo napětí 700 V. 

Trať byla napájena z elektrárny v Táboře. Její budova se dodnes nachází v těsné blízkosti 

železničního mostu přes řeku Lužnici. Tato elektrárna přes den vyráběla energii pro pohon 

dráhy, zatímco v noci dodávala proud na osvětlení města. V elektrárně byly instalovány tři 

stojaté sdružené parní kotle o 80 m2 výhřevné plochy a tlaku 11 Bar. Pára z těchto kotlů 

putovala do přehřívačů, kde se ohřívala na 320 °C. Z přehřívačů vedla potrubím ke třem 

parním strojům, které poháněly dynama přes řemenový převod. Parní stroj měl výkon 88 kW 

(120 k). Za pomoci akumulátorové baterie dodával při 220 otáčkách za minutu výkon pro dva 

vlaky jedoucí každý v jedné polovině trati. Dynama použitá v této centrále byla derivační, 

dvoupólová o výkonu 80 kW při napětí 2x 700 V. Ke krytí proudových nárazů byla 

v elektrárně umístěna akumulátorová baterie kapacity 171 Ah. Ke krytí úbytků napětí 

v trakčním vedení v elektrárně sloužila dvě přídavná dynama o napětí 116 V zapojená v sérii 

s hlavními dynamy, která zvyšovala jejich napětí. Toto zvýšené napětí se přivádělo zvláštním 

vedením do stanice Malšice. Trakční vedení tedy bylo v Táboře napájeno přímo z trakčních 

dynam a v Malšicích zmíněným zvýšeným napětím. Tímto zvýšeným napětím byly sníženy 

ztráty ve vedení. [5] 

Za první světové války došlo k sejmutí obou napájecích vodičů z Tábora do Malšic za 

účelem získání mědi. Špatný stav dřevěných bran trakčního vedení a akumulátorové baterie 

dal podnět k rekonstrukci celého elektrického zařízení dráhy. V roce 1925 byla vypracována 

studie na trakční soustavu 1500 V s jednopólovým trolejovým vedením. To byl stejný systém, 

který byl využíván při elektrizaci našich hlavních tratí a poprvé se uplatnil v pražském 

železničním uzlu. Jednání o tomto návrhu trvala dlouho a narážela na obtíže spojené 

s možným odprodejem táborské elektrárny Jihočeským elektrárnám. [3] 

V roce 1929 došlo k podstatné modernizaci elektrárny. Tři původní parní stroje nahradily dva 

naftové motory. Čtvrtý parní stroj instalovaný později se ponechal jako záložní. Trakční 

dynama byla přemístěna na jiné místo a byla upravena pro pohon elektromotorem o výkonu 

300 kW. Pak došlo k dosazení transformátoru 320 kVA. Ten umožnil napojení elektrárny na 
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vysokonapěťovou síť. Dále se instaloval rotační měnič o výkonu 300 kW při 500 V, aby byla 

zajištěna dodávka stejnosměrného proudu pro trať i pro město. 

Roku 1929, hned po dokončení železobetonového mostu přes Lužnici - tzv. Bechyňské 

Duhy, se začala stavět nová podružná stanice – měnírna v Bechyni. Tato stanice stála na 

konci tratě na novém bechyňském nádraží. Byla vybavena dvěma rtuťovými usměrňovači 

spojenými do série na napětí 1400 V. Každý měl výkon 75 kW. Střední vodič se spojil 

s kolejnicí, neboť vedení bylo ještě ponecháno trojvodičové. Trolej měla průřez 100 mm2 

a nosné lano 50 mm2. Trakční vedení na tomto úseku a podružná napájecí stanice byly dány 

do provozu v roce 1931 firmou Škoda. [8] 

K prodeji táborské elektrárny Jihočeským elektrárnám došlo v roce 1936. Poté byla zadána 

výstavba nového trakčního vedení. Úsek z Tábora do kilometru 10,54 (do Malšic) stavěla 

firma Křižík, úsek od kilometru 10,54 až na konec tratě stavěly Škodovy závody, které 

vypracovaly projekt pro celou trať. Jako sloupy byly použity ocelové bezešvé trubky. 

Nákladní doprava v té době jezdila v parní trakci a osobní doprava byla nahrazena autobusy. 

V létě roku 1938 byl na dva měsíce přerušen provoz na trati, aby mohla být provedena 

montáž trakčního vedení. Bylo použito svislé, řetězovkové trakční vedení. V dopravnách bylo 

trakční vedení na převěsech. Přívodní trakční vedení bylo řešeno jako jednovodičové  

o stejnosměrném napětí 1500 V, s kladným potenciálem v koleji. V současné době je budova 

elektrárny bez využití. Jedním z návrhů bylo udělat v elektrárně muzeum s expozicí 

věnovanou Františku Křižíkovi, ale zatím se tento projekt nerealizoval z důvodu nedostatku 

financí. 

6.2 Trakční měnírna Malšice 

Od 50. let byly na trať Tábor – Bechyně kladeny vyšší nároky, a tak byla 25. 11. 1959 

zprovozněna nová trakční měnírna v Malšicích v 10,35 km. Zpočátku byla měnírna vybavena 

dvěma vzduchem chlazenými rtuťovými usměrňovači. Každý z nich dodával proud 750 A při 

jmenovitém napětí v troleji 1500 V. V troleji byl nadále záporný pól. V roce 1978 byly rtuťové 

usměrňovače nahrazeny křemíkovými a změnila se polarita, na trolejové vedení byl připojen 

kladný pól. Tento způsob napájení je zachován dodnes. Poslední rekonstrukce měnírny 

proběhla v letech 2002 – 2003. Byly dosazeny nové suché transformátory, výkonové 

vypínače a odpojovače. Tento stav je popisován v následující kapitole. 

6.2.1 Schéma a popis jednotlivých zařízení 

Trakční měnírna je připojena na energetickou síť vysokého napětí 22 kV z přípojky E.ON 

přes vypínač Q 51.1 nebo přes vypínač Q 51.2. Výkonové vypínače slouží k vypínání nebo 
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zapínaní proudů pod zátěží, včetně zkratových. V rozvodně 1,5 kV jsou vybaveny komorou, 

ve které dochází ke zhášení elektrického oblouku. Provoz trakční měnírny je zajišťován 

pouze jedním transformátorem, druhý slouží jako záloha. Jedná se o suché transformátory. 

Ty se v současné době hojně používají místo olejových, a to z několika důvodů. U suchých 

transformátorů jsou použity izolační materiály, které nepřispívají k rozšiřování požáru. 

K jejich chlazení se využívá proudění vzduchu. Tzn., že se oproti olejovým nemusí budovat 

vany zachycující olej, a tak při jeho možném úniku nedochází ke znečištování životního 

prostředí. Suché transformátory lze krátkodobě přetížit, aniž by došlo k poškození vinutí. 

Transformátor TU1 se zapíná vypínačem Q 52.1 přes odpojovač Q 31.1. Odpojovače 

zajišťují spolehlivé odpojení nebo zapojení elektrického obvodu bez zátěže. Transformátor 

TU2 se zapíná vypínačem Q 52.2 přes odpojovač Q 31.2. Vstupní napětí pro transformátor 

je 22 kV, výstupní napětí je 1,5 kV. Výkon každého transformátoru je 1350/1900 kVA  

(1,35 MW/1,9 MW). 

Na transformátory jsou připojeny křemíkové usměrňovače U1 a U2 v přímém spojení. Každý 

usměrňovač se skládá z přepěťové ochrany, dále z trakčního diodového měniče a tlumivky. 

Přepěťová ochrana chrání elektrická zařízení před poškozením izolace přepětím vyšším, než 

které je schopná izolace vydržet. Trakční diodový měnič je tvořen dvěma třífázovými můstky 

pro 12 pulzní výstup. Měnič je konstruován na jmenovitý proud 1500 A. Převádí střídavé 

vstupní napětí a proud na stejnosměrné výstupní napětí a proud. Tlumivka je cívka ve tvaru 

prstence (toroidu) s jedním vinutím. Zařazuje se do elektrického obvodu ke zvýšení jeho 

indukčnosti a používá se k tlumení proudových nárazů. Tlumivka v TM Malšice má 

indukčnost 4 mH. 

Na trakční vedení je měnírna připojena dvěma vývody. Vývod směr Malšice – Tábor je 

napájen napaječem 1. Ten se skládá z vypínače Q 57.1 a příslušných odpojovačů Q 36.1,  

Q 37.1. Vývod směr Malšice – Bechyně je napájen napaječem 11. Ten se skládá z vypínače 

Q 57.11 a odpojovačů Q 36.11, Q 37.11. Zálohou za napaječ 1 a 11 je napaječ 3. Ten se 

skládá z vypínače Q 57.3 a odpojovače Q 36.3, Q 37.3. Jednotlivé vypínače jsou vzduchem 

chlazené, vybavené zhášecí komorou. Slouží k ochraně elektrických zařízení TM při zkratu 

na lokomotivě nebo na trolejovém vedení. 

Připojení vývodů na trakční vedení je přes odpojovače ODN 101, ODN 111, ODN 121,  

ODN 131, které jsou umístěny v železniční stanici Malšice. Odpojovače jsou dálkově 

ovládány z rozvaděče POZ 8, který je umístěn v trakční měnírně v rozvodně 1,5 kV. 

Zpětné vedení, tzn. záporný pól, vycházející z usměrňovačů (přes odpojovače Q 35.11) je 

ukončeno v zemnicí jímce v železniční stanici Malšice mezi vlečkou a kolejí č. 3 v 10,35 km. 
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Ze zemnicí jímky je zpětné vedení připojeno na všechny kolejnicové pásy železniční stanice 

Malšice. Přívodní napájecí a zpětné vedení je provedeno jako vzdušné. 

Nezbytný pro provoz budovy je transformátor vlastní spotřeby o výkonu 100 kVA. Slouží 

např. k osvětlení či temperování místností. Tento transformátor je napájený z energetické 

sítě 22 kV a zapíná se přes odpojovač Q 20.0. Výstupní napětí transformátoru je 400 V. 

Záložním zdrojem z energetického systému je další transformátor o výkonu 40 kVA.  

K ovládání TM a zajištění chodu přístrojů a vypínačů slouží síť 110 V stejnosměrných, která 

je zajištěna dvěma sadami baterií na sobě nezávislých s uzemněným středem přes relé. 

Jedna sada zajišťuje napájení technologického zařízení trakční měnírny (např. rozvaděčů, 

odpojovačů) a druhá sada zajišťuje napájení zařízení pro ústřední ovládání.  

Při nebezpečí (např. při ohrožení osob či živelné pohromě) se použije havarijní tlačítko, 

kterým se odpojí celý systém napájení od trakčního vedení, včetně trakčních transformátorů 

od energetického systému 22 kV. Celkem je zde 5 havarijních tlačítek: u vstupních vrat do 

kobky trakčních transformátorů (TU 1, TU 2); v rozvodně 22 kV; v rozvodně 1,5 kV; 

v místnosti kontroly a řízení TM – na velíně. 

Trakční měnírna je ovládána ústředně dispečinkem SŽDC, SEE České Budějovice dálkovým 

kabelem nebo přes technologii GSM. Při výlukové činnosti (údržbě zařízení) se přepíná na 

dálkový provoz. Může být ovládána počítačem, který zaznamenává změny technologického 

zařízení a poruchové stavy. Dále se může trakční měnírna ovládat z příslušných řídících 

skříní tzv. místním ovládáním. 

Třífázová rozvodna 22 kV je tvořena osmi kobkami, viz obr. 12. Kobka měření obsahuje 

pojistku a měřicí transformátor napětí. Kobka podélné dělení obsahuje odpojovač Q 40. Ten 

slouží k oddělení hlavní sběrny od obou přívodů. Využívá se při výluce a údržbové činnosti. 

Kobky vývodů TU1 nebo TU2 napájí vždy jeden z transformátorů. Vývod TVS směřuje 

k transformátoru 22/0,4 kV. Kobka rezervního TVS je prázdná. Z transformátorových 

usměrňovačů vstupuje plus pól do rozvodny 1,5 kV. Tam se nachází kobky jednotlivých 

napaječů. Při údržbě zařízení nebo poruše napaječe se používá pomocná sběrnice. 

Z napaječů je napětí vedeno přes úsekové odpojovače do troleje. Minus pól je 

z usměrňovačů připojen jako zpětné vedení na koleje.  
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Pozn. Pro zjednodušení jsou v následujícím schématu vynechány měřicí transformátory 

proudu a napětí. Nachází se v kobkách u vypínačů. 

 

Obrázek 12: Schéma trakční měnírny Malšice [vlastní zpracování, 27] 

Použité schematické značky: 

odpojovač 

pojistka 

 

vypínač 

usměrňovač 
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transformátor 

  měřicí transformátor napětí 

 

6.3 Srovnání původního a současného napájecího systému 

Napájecí soustava 1,5 kV stejnosměrného napětí patří mezi nejstarší. Největšího rozmachu 

dosáhla, když začínala elektrizace železnic na přelomu 19. a 20. století. Již od počátku 

uvedení do provozu byla odborníky považována za nevhodnou. Proto se v současné době 

nerozvíjí a neaplikuje na další tratě. Napájecí systém 1,5 kV byl aplikován rovněž na trati 

Rybník – Lipno, ale dodnes se tam nedochoval. V roce 2003 byl tento systém změněn na 

střídavý 25 kV s připojením na hlavní trať. Přispěly k tomu ekonomické důvody. V České 

republice tento napájecí systém také najdeme na důlní dráze v Sokolovské uhelné u Nového 

Sedla u Lokte. Ve světě se tato soustava uplatnila na tratích na jihu Francie a v Nizozemí. 

Následující tabulka č. 10 zaznamenává změny napájecího systému od samotného vzniku 

dráhy až do dnešních dnů. 

Tabulka 10: Vývoj napájecího systému [8] 

Období: 

Napájecí systém 

stejnosměrný, 

charakteristika: 

Napájení zajišťuje: 

1903 – 1931 
Trojvodičový; 2 x 700 V; + a – 

pól trolejové vodiče 

Elektrárna Tábor 

1931 – 1938 
Trojvodičový; 2 x 700 V; + a – 

pól trolejové vodiče 

Elektrárna Tábor + měnírna Bechyně 

1938 – 1959 
Dvojvodičový; 1500 V; + pól 

v koleji, – pól v troleji 

Elektrárna Tábor + měnírna Bechyně 

1959 – 1978 
Dvojvodičový; 1500 V; + pól 

v koleji, – pól v troleji 

Měnírna Malšice 

1978 – dodnes 
Dvojvodičový; 1500 V; + pól 

v troleji, – pól v koleji 

Měnírna Malšice 

V současné době je stále na trati trakční vedení z  roku 1938, kdy byla provedena 

rekonstrukce. Trakční vedení je řetězovkové svislé. Skládá se z nosného lana a samotného 

trojfázová soustava 
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trolejového drátu, který je na něm zavěšený pomocí laníček. Tak je zajištěna téměř stejná 

výška vodiče nad kolejnicí a pružnost, která zabezpečuje přilnavost drátu ke sběrači i při 

větší rychlosti vozidla. Trolejové vodiče jsou měděné a mají průřez 100 mm2. Samozřejmě 

došlo k výměně některých vodičů, izolátorů oddělujících trolejový drát od sloupu 

a samotných sloupů. Naposledy se tak stalo např. při výluce v červnu 2017. Sloupy trakčního 

vedení jsou ocelové a vysoké 11 m. V obloucích o menším poloměru najdeme sloupy vysoké 

8 m. Výška vodiče nad temenem kolejnice je 5,5 m. 

Pokud provedeme srovnání základních parametrů táborské elektrárny a malšické měnírny, 

viz tabulka 11, nalezneme několik odlišností v základních parametrech. 

Tabulka 11: Srovnání táborské elektrárny a malšické měnírny [8] 

Parametr Elektrárna Tábor TM Malšice 

Výkon hlavního 

transformátoru: 

320 kVA 1350 kVA 

Typ usměrňovače:  rotační měnič diodový  

Krytí proudových nárazů 

zajišťuje: 

baterie tlumivka 

Napětí dodávané do troleje: 2 x 700 V 1500 V 

Porovnáním výkonu transformátorů zjistíme, že transformátor v trakční měnírně Malšice má 

více než čtyřnásobný výkon oproti transformátoru v táborské elektrárně, tedy snese větší 

zátěž. V praxi to znamená, že v současné době může jet několik vlaků na trati najednou. 

Rotační měnič, který se uplatnil v elektrárně, se skládal z elektromotoru a generátoru 

(dynama). Převáděl střídavé napětí a proud na stejnosměrné napětí a proud. 

6.3.1 Výpočet úbytků napětí na vedení 

Ve skutečnosti je do troleje dodáváno napětí cca 1700 V. Projevují se zde úbytky ve vedení. 

Obecně se větší úbytky ve vedení projevují právě na stejnosměrné napájecí soustavě. 

Střídavé napájení umožňuje použít podstatně vyšší napětí, a tím i přenos vyšších výkonů 

s menšími proudy a ztrátami. 

Byl proveden výpočet úbytků napětí na trolejovém vodiči. Pro možnost srovnání byl vybrán 

traťový úsek Malšice – Bechyně o délce 13,953 km (od napaječe v Malšicích na konec trati 

v Bechyni). 

Nejprve byl spočítán úbytek na původním trolejovém vodiči o průřezu S v době před rokem 

1931, kdy nebyla v provozu měnírna v Bechyni a napájení zajišťovala táborská elektrárna. 
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Za výkon spotřebiče byl dosazen výkon elektrického vozu M 400. Napětí, které bylo 

v Malšicích dodáváno do troleje, mělo hodnotu 1632 V, a to proto, že do Malšic bylo 

přiváděno zvláštní napětí z dynam z táborské elektrárny, aby se omezily ztráty. Měrný odpor 

mědi je dosazen při teplotě 20 °C. 

Známo:    U = 116 V + 116 V + 1400 V = 1632 V 

l = 13953 m = 13,953 km 

      = 1,75*10-8  .m 

P = 180 kW = 180000 W 

S = 65 mm2 = 65*10-6 m2 

Odpor vedení 

   
     

 
 

               

       
        

Odpor vedení na jednom kilometru 

   
  

 
 

    

      
            

Proud, který prochází spotřebičem - elektrický vůz M 400 

  
 

 
 

      

    
          

Úbytek napětí na vedení 

                          

Úbytek je téměř čtvrtina původního napětí. 

Úbytek napětí na jednom kilometru 

   
  

 
 

   

      
      

Napětí, které naměříme na konci tratě v Bechyni 
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Poté byl proveden výpočet úbytků na trolejovém vodiči o průřezu S, který je na trati použit 

v současné době. Aby porovnání bylo objektivní, dosadil se za výkon spotřebiče opět výkon 

elektrického vozu M 400. Napětí, které je v Malšicích dodáváno do troleje z tamější trakční 

měnírny, má hodnotu 1750 V. Měrný odpor mědi je dosazen při teplotě 20 °C. 

Známo:  U = 1750 V 

l = 13953 m = 13,953 km 

      = 1,75*10-8  .m 

P = 180 kW = 180000 W 

S = 100 mm2 = 100*10-6 m2 

Odpor vedení 

   
     

 
 

               

        
        

Odpor vedení na jednom kilometru 

   
  

 
 

    

  
             

Proud, který prochází spotřebičem - elektrický vůz M 400 

  
 

 
 

      

    
          

Úbytek napětí na vedení 

                          

Úbytek napětí na jednom kilometru 

   
  

 
 

   

      
      

Napětí, které naměříme na konci tratě v Bechyni 

                        

Z výsledků plyne, že menší ztráty se projevují při současném napájecím systému, ale 

musíme přihlédnout k tomu, že nyní je do troleje dodáváno napětí zhruba o 100 V vyšší než 

před rokem 1938. Na výpočtech se mimo jiné ukazují vlastnosti elektrického odporu, který je 
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nepřímo úměrný průřezu vodiče a přímo úměrný délce vodiče. Z velikosti proudu můžeme 

určit zatíženost měnírny. Tento odebíraný proud je závislý na výkonu hnacího vozidla 

(lokomotivy), hmotnosti vlaku, sklonových poměrech trati a rychlosti (popř. zrychlení). 

Porovnáme-li táborskou elektrárnu s malšickou měnírnou, zjistíme, že elektrárna byla více 

proudově zatížena. Je důležité si uvědomit, že v současné době je napájení na dráze Tábor 

– Bechyně dvoustranné, tedy že trať je napájena z jednoho místa na oba směry. Současný 

napájecí systém je pro tuto trať dostačující, pokud přihlédneme k provozním požadavkům. 

Pravidelně jezdí po trati v pozdních večerních a brzkých ranních hodinách jedna vlaková 

souprava s elektrickou lokomotivou. Příležitostnou nákladní dopravu zajišťují dieselové 

lokomotivy. 

6.4 Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu 

Elektrizované tratě v severní části ČR jsou dosud napájeny stejnosměrnou soustavou 3 kV, 

naopak v jižní části ČR jsou napájeny střídavou soustavou 25 kV 50 Hz. Vypracováním 

studie firmy SUDOP Praha a Brno bylo potvrzeno, že stejnosměrná napájecí soustava je 

dlouhodobě nepostačující z hlediska současných nároků na provoz. Řešením je postupný 

přechod na střídavou soustavu 25 kV. 

Hlavní nevýhodou stejnosměrného napájecího systému 3 kV je nízká účinnost trakčního 

vedení klesající s rostoucím výkonem. Další nevýhodou je nízká úspěšnost rekuperace, tedy 

schopnost vrátit při brzdění energii zpět do napájecí soustavy. Úspory energie v případě 

náhrady stejnosměrného systému 3 kV střídavým systémem 25 kV činí zhruba 30 %. Jsou 

zapříčiněny nižšími ztrátami při přenosu od napájecí stanice k vozidlu, dále nižšími ztrátami 

při přenosu rekuperované energie. Další úspory vzniknou také odstraněním škod, které 

způsobují bludné proudy. Pokud prochází stejnosměrný proud vlhkou zemí, dochází 

k elektrolytickému úbytku kovů. To se týká např. kolejnic a dalších částí železničního svršku, 

viz obr. 13. [17] 

 

Obrázek 13: Koroze kolejnice způsobená únikem trakčního proudu do země [17] 
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Zavedení střídavého napájecího systému umožní prodloužit vzdálenost mezi napájecími 

stanicemi až na 100 km při použití systému jednotné fáze a dvoustranného napájení. Tak se 

uplatní vyšší přenosová schopnost střídavého napájecího systému a dosáhne úspory 

z hlediska investičních a provozních nákladů, jelikož napájecí stanice nebudou muset být 

zřizovány blízko sebe. Stejnosměrný napájecí systém a jeho nízké přenosové schopnosti 

omezují dosažitelnou trakční výkonnost hnacích vozidel. Zavedením střídavého napájecího 

systému se tento nedostatek odstraní a bude umožněna i jízda vlaků v kratším časovém 

sledu. Dojde tedy ke zkrácení tzv. elektrického následného mezidobí. V neposlední řadě se 

střídavý napájecí systém uplatní při budování vysokorychlostních tratí, kde vysoká rychlost 

vyžaduje vysoké výkony, které stejnosměrný napájecí systém nezajistí. [11] 

V případě trati Tábor - Bechyně se zvažuje se buď zachování stávající soustavy nebo 

konverze na soustavu střídavou 25 kV 50 Hz, v krajním případě deelektrizace. Rozhodnutí 

bude ovlivňovat několik faktorů, např. provoz historických vozidel na stávající systém trakce.             

Na druhou stranu koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu s touto tratí nepočítá, 

a tak je konverze v podstatě vyloučena. Na trati tohoto charakteru hraje velkou roli její 

historický význam. 
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7 Návrh vhodných hnacích vozidel 

7.1 Požadavky na vozidla regionální železniční dopravy 

Mezi základní požadavky na vozidla regionální dopravy patří částečná nízkopodlažnost, 

z čehož vyplývá místo pro kočárek případně invalidní vozík v poměru 1 místo na 30 míst 

k sezení. Samozřejmostí je WC uzpůsobené pro osoby s omezenou schopností pohybu  

a orientace. Nezbytné je umožnění přepravy jízdních kol, případně vybavení vozidla vyšším 

počtem sklopných sedadel, která umožní místo např. na zavěšení jízdních kol vytvořit. 

Cestující uvítají vysoká sedadla s opěrkami hlavy a opěrkami na ruce. Dalším požadavkem 

je bezdrátové připojení k internetu a zásuvky. Vozidlo by mělo být vybaveno zařízením na 

sledování polohy v reálném čase. Součástí je také vybavení vozidla informačními systémy  

a akustické hlášení zastávek případně dalších informací o jízdě vlaku. Pro zajištění teplotní 

pohody je nutná klimatizace, případně polospouštěcí okna. [12] 

Dalším specifickým požadavkem z hlediska infrastruktury je na této trati napájecí systém 

stejnosměrný 1500 V a schválení vozidel pro provoz v obloucích o poloměru 125 m, přestože 

zde byly v minulosti po dobu několika let provozovány např. patrové vozy Bmto, případně 

BDs, Bt, které jsou schváleny pro minimální poloměr oblouku 150 m. Dále také vhodná 

trakční charakteristika vozidla, a to především z důvodu vysokého stoupání na trati. Roli by 

hrála také schopnost vozidla projíždět oblouky s nedostatkem převýšení I100 a I130. 

7.2 Vhodná vyráběná vozidla 

Jako ideální se pro tuto trať jeví elektrické jednotky, případně elektrické vozy. V úvahu 

připadá úprava již vyrobeného vozidla, případně vývoj nového, což by ale přineslo výrazný 

nárůst nákladů. Ve světě bohužel vozidla, která by splňovala tyto specifické požadavky, 

v podstatě nenalezneme. Překážkou je buď jejich rozchod, případně napájecí systém. 

Na Slovensku na TEŽ jsou v provozu elektrické jednotky 425.9, viz obr. 14, vyrobené roku 

2000 konsorciem ŽOS Vrútky a Stadler. Celkem bylo těchto jednotek na bázi Stadler GTW 

2/6 na TEŽ dodáno 15. Jedná se o šestinápravovou jednotku sestavenou ze dvou krajních 

článků, z nichž každý má oddíl pro cestující a stanoviště strojvedoucího a je osazený na 

dvounápravovém otočném hnaném podvozku. Střední článek obsahuje elektrickou výzbroj  

a hnací dvounápravový podvozek. Krajní články jsou vyrobeny z lehké hliníkové konstrukce, 

hnací článek je ocelový. Vozidlo je vybaveno jedním sběračem. Pro pohon každé z náprav 

hnacího podvozku byl použit asynchronní třífázový motor, který se napájí ze střídače 

měnícího stejnosměrné napětí na výstupní střídavé. Bezpečnost při brzdění zajišťují čtyři 
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typy brzdových systémů – elektrodynamická rekuperační brzda, elektromagnetická 

kolejnicová brzda pro hnací podvozek, elektropneumatická mechanická brzda a ruční brzda 

pro všechny nápravy. 

 

Obrázek 14: Jednotky 425.9 v Tatranské Lomnici 

Obě bočnice krajních článků jsou osazeny dvoukřídlými dveřmi s dotykovým ovládáním. 

Oddíl pro cestující je v prostoru mezi dveřmi a kloubem nízkopodlažní, mezi dveřmi  

a stanovištěm strojvedoucího je podlaha vyvýšená a přístupná pomocí schodů. Sedadla 

v krajních článcích jsou uspořádána v kombinaci 2 + 2 s uličkou uprostřed. V nástupním 

prostoru je umístěno 10 sklápěcích sedadel a držáky na lyže nebo kola. Pro stojící cestující 

jsou osazena madla a závěsná držadla. Jednotka celkem poskytuje 88 míst k sezení a 82 

míst k stání. Informování cestujících zajišťuje informační systém BUSE s akustickým 

hlášením zastávek v několika jazycích.  

V provozu se poměrně osvědčily, zvládají oblouky malých poloměrů i strmá stoupání. 

Možností by byla výroba jednotek podobných, případně jejich odkoupení pro trať Tábor-

Bechyně. Nicméně by bylo nezbytné jejich přerozchodování, napájecí systém je shodný.  

Další možností je výroba nové elektrické jednotky Stadler GTW. Ty jsou již dnes v mnoha 

modifikacích ve světě provozovány, i na ozubnicových tratích. V říjnu 2018 bylo oznámeno, 
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že firma Stadler dodá pro provoz na tratích TEŽ pět elektrických jednotek typu GTW, viz obr. 

15, které mají být nasazeny do provozu od roku 2022.  

 

Obrázek 15: Vizualizace nové elektrické jednotky Stadler GTW ve stanici Štrbské Pleso [24] 

V úvahu připadá pořízení nových jednotek řady 650 Regiopanter od Škody Transportation., 

které by postačovaly ve dvojdílné variantě, viz obr. 16. Musela by se vyřešit modifikace jejich 

elektrické výzbroje na danou napájecí soustavu. Jinak by z hlediska specifické infrastruktury 

tratě Tábor – Bechyně k jejich dalším úpravám nemuselo dojít, jelikož 2 jednotky z OCÚ 

východ, konkrétně 650.005 a 650.006, jsou schválené pro minimální poloměr oblouku 125 m. 

 

Obrázek 16: Elektrická jednotka Regiopanter 
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Každý vůz této elektrické jednotky má jeden hnací a jeden běžný podvozek. Sběrač a hlavní 

vypínač obsahuje vždy jeden čelní vůz, druhý vůz jednotky se napájí z čelního vozu. 

Podvozky jsou osazeny dvěma asynchronními trakčními motory Škoda. Skříně vozů byly 

vyrobeny z hliníkových plechů, čela vozů jsou ocelová, aby byla zajištěna odolnost proti 

nárazu. Dvouvozová jednotka poskytuje 147 míst k sezení. Přechody mezi vozy nebyly 

odděleny dveřmi a jsou opatřeny měchy. Jednotky jsou vybaveny klimatizací, Wi-fi a WC 

s uzavřeným systémem. Nechybí vybavení informačním systémem s LCD monitory. 

7.3 Plány objednatele dopravy 

Jihočeský kraj uzavře ještě před začátkem nového jízdního řádu smlouvu o zajištění 

dopravní obslužnosti na příštích deset let na trati Tábor – Bechyně. Trať byla zadána ČD 

přímo. Dle dohody by měly ČD v kraji nasadit do roku 2022 deset nových dvoudílných 

elektrických jednotek Regiopanter, v minulosti již byly do Jihočeského kraje dodány 4 tyto 

jednotky. To se ale netýká tratě Tábor – Bechyně, kde by ke konečnému rozhodnutí  

o nasazovaných vozidlech mělo dojít do tří let. ČD v současné době analyzují situaci na 

současném trhu, a pokud modernizovaná elektrická vozidla budou k dispozici, bude se 

jednat o jejich dodávce. Jisté je, že od příštího GVD bude od dopravce požadováno zajištění 

všech vlaků v elektrické vozbě, jak ukládá smlouva.    



59 
 

8 Analýza problematických aspektů 

8.1 Technický stav dopraven a přepravních stanovišť 

Technické parametry dopraven a přepravních stanovišť na trati jsou nevyhovující z hlediska 

bezpečnosti cestujících. Z toho plynou problémy s přístupy cestujících na nástupiště  

a následně do vlakových souprav. Problémem je hlavně výška nástupních hran a absence 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezpečný přístup osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace tedy musí zajistit průvodce postiženého, 

případně na požádání vlakový doprovod. 

Nejvíce zastoupena jsou na trati zpevněná desková úrovňová nástupiště výšky 250 mm nad 

TK. Najdeme zde i sypané nástupiště, a to v Sudoměřicích u Bechyně. Nástupiště dnes 

nedosahuje své původní výšky 200 mm nad TK. 

S přihlédnutím k provozovaným soupravám je optimální nástupiště délky 60 m, pokud 

počítáme se dvěma čtyřnápravovými vozy klasické stavby, které jsou na trať nasazovány 

v letních měsících. Stávající normativ délky vlaku osobní dopravy je 80 m. 

Nedostatečné jsou také služby pro cestující na přepravních stanovištích. Jedná se 

především o vybavení čekáren, umístění stojanů na jízdní kola. Nezbytnou součástí pro 

dobré informování cestujících je vybavení informačními systémy, které by informovaly 

cestující o příjezdech vlaků vizuálním případně akustickým zařízením. 

8.2 Zabezpečovací zařízení 

Současné traťové zabezpečovací zařízení neumožňuje současné vjezdy. Z toho plyne 

prodlužování intervalu křižování. Současné vjezdy umožní výhybky se samovratným 

přestavníkem. Další možností by bylo zřízení ESA44 ve formě integrovaného traťového 

stavědla, nicméně nejdříve by bylo nutné zhodnocení přínosů instalace plnohodnotného 

elektronického zabezpečovacího zařízení na trati tohoto významu. 

Dalším problém je zabezpečení železničních přejezdů na trati. Dokonce 32 přejezdů 

(z celkového počtu 37) je zabezpečeno pouze výstražnými kříži. Z důvodu velkého množství 

přejezdů na trati by se měla nejprve zvážit jejich postradatelnost, případně u významnějších 

přejezdů instalace PZZ. Ponechání úrovňových zabezpečených železničních přejezdů má 

rovněž vliv na max. povolenou traťovou rychlost, která tak může být nejvýše 60 km/h. 

Mimoúrovňová křížení z důvodu jejich komplikovanosti dané např. respektováním výšky 
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nadjezdů (trakční vedení) a neadekvátnosti vzhledem k významu trati nejsou v práci 

uvažována. 

8.3 Rozsah dopravy 

Rozsah dopravy je dostačující. Jediným nedostatkem je prodloužení taktu až na 4 hodiny 18 

minut v pracovní dny v dopoledních hodinách, kdy jede vlak v 6:48 z Tábora a další až 

v 11:06. 

8.4 Propady rychlostí 

Dalším problémem na trati je traťová rychlost a její propady, které se vyskytují na celé trase 

z několika důvodů. V některých případech nejsou rychlostní omezení výrazná, nicméně 

s postupným zhoršováním stavu železničního svršku se mohou více projevit. Prvním 

důvodem jsou parametry oblouků, např. malý poloměr oblouku či nedostatečné nebo 

chybějící převýšení v oblouku. Další příčinou jsou mostní objekty a jejich stav. V neposlední 

řadě způsobují propady rychlosti také železniční přejezdy, a to např. nedostatečné 

rozhledové poměry, a technický stav výměn a formální rychlostní omezení, dané způsobem 

zabezpečení provozu na trati a v dopravnách.  

8.5 Cestovní doby 

Propady rychlosti způsobují prodlužování cestovních dob. Cestovní doby jsou v porovnání se 

silniční dopravou delší. Zkrácení jízdní doby mezi jednotlivými přepravními stanovišti 

dosáhneme odstraněním rychlostních propadů. Další možností je také komplexní navýšení 

traťové rychlosti, což vyžaduje náročnější stavební nebo provozní úpravy a tedy vyšší 

finanční náročnost projektu. 

Stavebním opatřením se rozumí např. využívání dovolených limitů pro nedostatek převýšení 

ve směrových obloucích, tedy Ilim=100 mm a Imax=130 mm. Navýšíme-li převýšení, musíme 

prověřit minimální délky přechodnic, vzestupnic a také přebytek převýšení pro jízdu 

pomalých, např. nákladních vlaků. Mezi provozní opatření patří využívání vozidel 

s odpovídajícími dynamickými vlastnostmi a dále např. jejich vybavení zastávkami na 

znamení, z čehož plyne možnost případného projíždění přepravních stanovišť. 

Realizací těchto opatření by bylo možné zkrácení cestovní doby a zvýšení 

konkurenceschopnosti vůči silniční dopravě.  
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8.6 Další možnosti 

Navýšení současné traťové rychlosti 60 km/h nebylo v práci řešeno a znamenalo by výrazný 

zásah jak do směrového vedení trati, tak i do zabezpečovacího zařízení. Nicméně 

s přihlédnutím k významu trati to není žádoucí. Jako nejrozumnější se ukazuje varianta 

odstranění lokálních rychlostních propadů spojená s výměnou železničního svršku ve 

stávající stopě, přestože bude potřeba v několika směrových obloucích uplatnit výjimku 

z normy ČSN 73 6360-1 a zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v posledním znění, aby 

nedošlo k neúměrnému růstu investičních nákladů na úpravy trati. Varianta přeložek oblouků 

malých poloměrů na poloměr R=190 m byla prověřována a zakreslena situačních výkresů, 

ale ukázala se v mnoha případech jako nereálná hned z několika důvodů. Někde to vylučují 

stísněné prostorové poměry, např. v Táboře v oblouku za místním nádražím. V dalších 

případech by se jednalo o zábor několika soukromých pozemků  

a demolici objektů. V neposlední řadě by bylo nutné přesunout o několik metrů zastávky 

Horky u Tábora a Bechyně zastávka. V Sudoměřicích u Bechyně by náhrada oblouku  

o poloměru 125 m poloměrem 190 m znamenala zkrácení užitečné délky kolejí  v dopravně. 

Rekategorizaci dráhy na dráhu místní vylučuje např. zaústění vojenské vlečky Dolina, což 

odporuje definici ze Zákona o drahách. Rekategorizace by byla prospěšná v tom ohledu, že 

by se na trať nevztahovaly požadavky na interoperabilitu kladené MD.  
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9 Návrhy na zlepšení problémových oblastí 

9.1 Dopravny a přepravní stanoviště  

Největším problémem u technických parametrů dopraven a přepravních stanovišť jsou 

nástupiště, jejich výška nad temenem kolejnice a přístupy na ně. V rámci navrhovaných 

úprav byla snaha o dodržení předpisu SŽDC S3, tedy např. o vkládání výhybek o poloměru 

v odbočné větvi 300 m do hlavních kolejí, avšak někde to z prostorových důvodů nebylo 

možné. Všechny oblouky v dopravnách jsou navrženy bez převýšení, tedy s nedostatkem 

převýšení.  

9.1.1 ŽST Tábor – místní nádraží tratě 

Na místním nádraží tratě Tábor – Bechyně nedochází k úpravám nástupiště ani kolejiště. 

9.1.2 Dopravna D3 Slapy 

V dopravně D3 Slapy je navrženo jednostranné nástupiště č. 1 typu SUDOP délky 60 m       

o výšce 550 mm nad TK, viz obr. 17. Druhé nástupiště je ponecháno ve stávajícím stavu 

jako rezervní, v pravidelném provozu nepoužívané. Přístup na druhé nástupiště není 

plnohodnotným centrálním přechodem (centrálně zabezpečeným). Dále dochází ke zrušení 

manipulační koleje č. 2 a navazující vlečkové koleje, která se již nevyužívá. V dopravně D3 

Slapy jsou pro případné křižování vlaků navrženy výhybky se samovratným přestavníkem. 

Pravidelná vjezdová kolej při jízdě ve směru od Tábora je kolej č. 3, ve směru od Bechyně 

kolej č. 1. Rychlost v případě nedestruktivního rozřezu výhybky je omezena na 40 km/h. 

V případě instalace plnohodnotného zabezpečovacího zařízení a zavedení řízení provozu na 

trati dle předpisu D1 bude dopravna vybavena příslušnými návěstidly (obě varianty jsou 

detailně zobrazeny v přílohách k práci). 

 

Obrázek 17: Schéma navrhovaného stavu dopravny Slapy – invariantní z pohledu 

zabezpečovacího zařízení [vlastní zpracování] 



63 
 

9.1.3 Dopravna D3 Malšice 

V dopravně D3 Malšice dochází ke zrušení obou stávajících úrovňových nástupišť.  Dochází 

k jejich nahrazení jedním poloostrovním oboustranným nástupištěm typu SUDOP délky 

60 m, šířky 6,16 m o výšce 550 mm nad TK, viz obr. 18. Přístup na nástupiště je zajištěn 

centrálním úrovňovým přechodem. Aby bylo dosaženo potřebné osové vzdálenost mezi 

kolejemi č. 1 a 3, dochází ke zrušení manipulační koleje č. 2. Z původní manipulační koleje 

č. 2 se tak stává dopravní kolej č. 1. Manipulační kolej č. 4 je zachována spolu s čelní  

a boční rampou. Dále je zrušena vlečka Zeelandia Malšice, která se nevyužívá.  

V dopravně D3 Malšice jsou navrženy výhybky se samovratným přestavníkem. Pravidelná 

vjezdová kolej při jízdě ve směru od Tábora je kolej č. 2, ve směru od Bechyně kolej č. 1. 

Rychlost v případě nedestruktivního rozřezu výhybky je omezena na 40 km/h. U výhybky č. 2 

je více pojížděný směr do odbočky, protože byla snaha zachovat manipulační kusou kolej  

č. 4 ve své původní poloze. V případě instalace plnohodnotného zabezpečovacího zařízení  

a zavedení řízení provozu na trati dle předpisu D1 bude dopravna vybavena příslušnými 

návěstidly (obě varianty jsou detailně zobrazeny v přílohách k práci). 

 

Obrázek 18: Schéma navrhovaného stavu dopravny Malšice – invariantní z pohledu 

zabezpečovacího zařízení [vlastní zpracování] 

9.1.4 Dopravna D3 Sudoměřice u Bechyně 

V rámci první varianty je v dopravně D3 Sudoměřice u Bechyně navrženo vnější 

jednostranné nástupiště typu SUDOP délky 60 m, šířky 3 m o výšce 550 mm nad TK, viz obr. 

19. Z toho důvodu je zrušena manipulační kolej č. 3 a navazující kolej vlečková. Došlo také 

ke zrušení boční rampy. Nástupiště č. 2 je ponecháno ve stávajícím stavu jako rezervní, 

v pravidelném provozu nepoužívané. Jelikož je sypané, tak se nabízí zřízení zpevněného 



64 
 

nástupiště o výšce 250 mm nad TK. Dále jsou v dopravně D3 Sudoměřice u Bechyně 

navrženy výhybky se samovratným přestavníkem. Pravidelná vjezdová kolej při jízdě ve 

směru od Tábora je kolej č. 1, ve směru od Bechyně kolej č. 2. V případě instalace 

plnohodnotného zabezpečovacího zařízení a zavedení řízení provozu na trati dle předpisu 

D1 bude dopravna vybavena příslušnými návěstidly (obě varianty jsou detailně zobrazeny 

v přílohách k práci). 

 

Obrázek 19: Schéma první varianty navrhovaného stavu dopravny Sudoměřice u Bechyně  –

invariantní z pohledu zabezpečovacího zařízení [vlastní zpracování] 

V rámci druhé varianty dochází v dopravně D3 Sudoměřice u Bechyně ke zrušení stávajících 

úrovňových nástupišť a jejich nahrazení nástupištěm poloostrovním oboustranným typu 

SUDOP délky 60 m o výšce 550 mm nad TK, viz obr. 20. Šířka tohoto nástupiště je 6,2 m. 

Aby byla dodržena osová vzdálenost mezi kolejemi, došlo k přeložení koleje č. 1 

a následkem toho ke zrušení manipulační koleje č. 3 a navazující vlečkové koleje. Ze 

zařízení pro nákladní přepravu dochází ke zrušení boční rampy. Dále jsou v dopravně D3 

Sudoměřice u Bechyně navrženy výhybky se samovratným přestavníkem. Pravidelná 

vjezdová kolej při jízdě ve směru od Tábora je kolej č. 1, ve směru od Bechyně kolej č. 2. 

Rychlost v případě nedestruktivního rozřezu výhybky je omezena na 40 km/h. V případě 

instalace plnohodnotného zabezpečovacího zařízení a zavedení řízení provozu na trati dle 

předpisu D1 bude dopravna vybavena příslušnými návěstidly (obě varianty jsou detailně 

zobrazeny v přílohách k práci). 

 

Obrázek 20: Schéma druhé varianty navrhovaného stavu dopravny Sudoměřice u Bechyně – 

invariantní z pohledu zabezpečovacího zařízení [vlastní zpracování] 
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9.1.5 Železniční stanice Bechyně 

V koncové železniční stanici Bechyně také dochází k úpravám kolejiště. Dochází ke zrušení 

stávajících úrovňových nástupišť, která jsou nevyhovující z pohledu dnešních norem. V rámci 

první varianty jsou nástupiště nahrazena jedním poloostrovním oboustranným nástupištěm 

typu SUDOP délky 60 m, šířky 6,16 m o výšce 550 mm nad TK, viz obr. 21. Přístup na 

nástupiště je zajištěn centrálním přechodem přes koleje č. 1 a 3. Dochází ke zrušení vlečky 

Tagrea v pokračování původní koleje č. 4. Taktéž došlo k vytrhání vlečky JIKA. Ze zařízení 

pro nákladní přepravu byla zachována boční rampa u manipulační koleje č. 3 a volná 

skládka. V případě instalace plnohodnotného zabezpečovacího zařízení a zavedení řízení 

provozu na trati dle předpisu D1 bude dopravna vybavena příslušnými návěstidly (obě 

varianty jsou detailně zobrazeny v přílohách k práci). 

 

Obrázek 21: Schéma první varianty navrhovaného stavu železniční stanice Bechyně – 

invariantní z pohledu zabezpečovacího zařízení [vlastní zpracování] 

V rámci druhé varianty dochází k vybudování vnějšího nástupiště č. 1 typu SUDOP délky   

60 m, šířky 3 m o výšce 550 mm u 1. koleje, viz obr. 22. Z toho důvodu je zrušena 

manipulační kolej č. 3. Náhradou zůstává manipulační kolej u rampy místo zrušené vlečky 

Tagrea. Nástupiště č. 2 u koleje č. 2 je ponecháno ve stávajícím stavu jako rezervní, 

v pravidelném provozu nepoužívané. V případě instalace plnohodnotného zabezpečovacího 

zařízení a zavedení řízení provozu na trati dle předpisu D1 bude dopravna vybavena 

příslušnými návěstidly (obě varianty jsou detailně zobrazeny v přílohách k práci). 
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Obrázek 22: Schéma druhé varianty navrhovaného stavu železniční stanice Bechyně – 

invariantní z pohledu zabezpečovacího zařízení [vlastní zpracování] 

9.1.6 Úpravy zastávek 

Ve všech zastávkách na trati Tábor – Bechyně dojde k nahrazení stávajících deskových 

nástupišť u průběžné traťové koleje nástupišti typu SUDOP délky 60 m a s výškou 550 mm 

nad TK. Výjimku tvoří nástupiště v zastávkách Horky u Tábora a Bechyně zastávka, které 

jsou v oblouku o poloměru menším než 300 m (konkrétně 150 m), a proto zde musí být dle 

ČSN 73 4959 zřízena nástupiště typu SUDOP výšky 380 mm nad TK. Samozřejmostí je 

osvětlení a vybavení pro OOSPO. 

9.2 Varianty zabezpečovacího zařízení 

Jako první varianta, kde nedochází ke zvýšení bezpečnosti, připadá v úvahu ponechání 

řízení dopravy na trati dle předpisu SŽDC D3. Traťová rychlost je tedy omezena na 60 km/h, 

v dopravnách 40 km/h. V tomto případě je nutné se držet Směrnice SŽDC č. 32, kde jsou 

shrnuty zásady rekonstrukce regionálních drah. V rámci etapy by byla možná úprava 

nástupišť, případně trakce a příprava na řízení dle předpisu SŽDC D1.  

Další varianta, která nepřináší zvýšení traťové rychlosti, je varianta vycházející z předchozí. 

Nadále je trať řízena dle předpisu SŽDC D3, ale dochází k instalaci výhybek se 

samovratným přestavníkem v jednotlivých dopravnách a úpravě nástupišť. 

Zvýšení traťové rychlosti by bylo možné za předpokladu řízení dopravy dle předpisu SŽDC 

D1, výměny svršku a instalace PZZ. V té souvislosti by v rámci jedné investiční akce 

samozřejmě došlo také k úpravě nástupišť. Připadá v úvahu několik variant 

zabezpečovacího zařízení, optimálně ve formě elektronického traťového stavědla 

s technologickým jádrem v jedné lokalitě a pouze zadávacími počítači v ostatních 
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dopravnách na trati. Kontrola celistvosti vlaků by byla v případě plnohodnotného 

zabezpečení prostřednictvím počítačů náprav. Jako ideální varianta z pohledu řízení, servisu 

a bezpečnosti se jeví vybavení TPC+JOP v Bechyni, ovšem za cenu výstavby nové budovy 

s místností pro vlastní technologie. Další možností je doplnění samostatných TPC v Táboře 

pro tuto trať a instalace JOP v Bechyni, což by vykazovalo nižší investiční náklady v případě, 

že by bylo uskutečnitelné přidání pravděpodobně čtyř až pěti skříní s technologiemi pro 

zabezpečovací zařízení do stávající reléové místnosti v Táboře (vyžaduje to dostatečný 

prostor, pro každou skříň řádově do 1000 x 800 mm). Možností, přinášející úspory 

personálu, je instalace TPC v Bechyni a řízení trati z JOP v Táboře, eventuálně ještě 

úspornější varianta s vybavením TPC+JOP v Táboře, kde by tím také došlo k rozšíření 

řízené oblasti. Nejlevnější varianta je bez instalace nových TPC, kdy by trať byla 

zaintegrována přímo pod SZZ Tábor a řízena z tamní JOP, nicméně taková varianta 

podmiňuje spolehlivost řízení provozu na trati spolehlivostí SZZ v Táboře a znamená zásah 

do modernizované infrastruktury, což by mohl být problém z hlediska přidělených dotací 

v rámci programu OPD, které bývají podmíněné neměnností projektu po několik 

následujících let provozu. Zabezpečení přejezdů účelových komunikací (polních a lesních 

cest) by bylo možné pomocí mechanické závory pro místní obsluhu s kontrolním zámkem, 

viz obr. 23, která se vyrábí v několika typech, přičemž podvarianta je vybavena kontrolou 

celistvosti a polohy břevna. U významnějších přejezdů, konkrétně P6300, P6303, P6304, 

P6308, P6309, P6310, P6311, P6312, P6322, je navržena instalace PZZ. 

 

Obrázek 23: Mechanická závora pro místní obsluhu [15] 

9.3 Rozsah dopravy 

Zavedením vlaku Os 28406 a obratového vlaku Os 28409 i v pracovní dny se zkrátí takt 

přibližně na 2 hodiny, vyplní se tak mezera mezi spoji v 6:48 a 11:06 z Tábora. Neznamenalo 



68 
 

by to zvýšení turnusové potřeby vozidel, využila by se motorová jednotka 814+914 (případně 

lokomotiva 113 + 2x BDtax), která je v té době odstavena bez výkonu v Táboře. 

9.4 Prověření lokálních zvýšení rychlosti a zkrácení cestovních dob 

Při výpočtu rychlosti průjezdu směrovým obloukem se použil vzorec, který po dosazení 

nedostatku převýšení I, převýšení D a poloměru směrového oblouku R dochází k výsledku: 

   
       

    
 

Za nedostatek převýšení byla dosazena mezní (limitní) hodnota Ilim=100 mm a maximální 

hodnota Imax=130 mm. Nedostatek převýšení Imax=130 mm lze v obloucích o poloměrech 

R<250 m projektovat pouze pro vozidla s omezenými silovými účinky na trať, tedy 

s maximální hmotností 18 t na nápravu [2]. Na trati Tábor – Bechyně je TTZ B1, což 

odpovídá požadavkům a nedostatek převýšení Imax=130 mm aplikovat na tuto trať lze. 

Důležité je samozřejmě nasazení vhodného hnacího vozidla pro tuto trať, které by bylo 

schopné nedostatek převýšení využít, což by se však ukázalo jako problém nejen pro 

veškerá historická vozidla, ale i pro současné řady 113 a 814. Dále je nezbytné pro využití 

nedostatku převýšení Imax=130 mm vybavení železničních přejezdů celopryžovou konstrukcí, 

mostů průběžným kolejovým ložem a zřízení bezstykové koleje. Rychlosti navržené 

v jednotlivých úsecích trati budou tedy vyznačeny na trati odpovídajícími rychlostníky.  

Nejprve byla za převýšení D dosazena jeho stávající hodnota. Když tato hodnota spolu 

s nedostatkem převýšení nepostačovala pro zvýšení rychlosti, byla vybrána vyšší v intervalu 

20 – 150 mm. 

Poloměr oblouku R byl ve všech případech zachován. Pokud by nedošlo k navýšení rychlosti 

využitím nedostatku převýšení, zbývá poslední možnost, a to zvětšit poloměr oblouku 

a přeložit jej.  

Dle ČSN 73 6360-1 musí být z důvodu zásad pro hodnocení GPK za provozu u oblouků 

s poloměrem menším než 290 m prověřen vztah týkající se omezení převýšení vzhledem 

k velikosti poloměru: U oblouku v km 9,743 - 9,887 je převýšení 85 mm a dle tohoto vzorce 

musí být max. 67 mm. Aby bylo možné navýšit rychlost průjezdu obloukem, bylo převýšení 

85 mm ponecháno. Obdobná situace je u oblouků v km 21,607 - 21,808 a 23,044 - 23,296, 

kde bylo ponecháno také vyšší převýšení 85 mm. U nástupiště, které se nachází v oblouku 

v km 23,044 - 23,296 bylo tedy dodrženo Dlim=60 mm a Dmax=110 mm.  
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Prověřen byl také přebytek převýšení E pro jízdu pomalých (nákladních) vlaků. Bylo počítáno 

s rychlostí 40 km/h a kontrolováno, aby nebyly přesaženy limitní nebo maximální hodnoty 

přebytku převýšení Elim=80 mm a Emax=110 mm. Použil se následující vzorec:  

    
       

 
 

Přebytek převýšení při jízdě pomalých vlaků byl vyhovující ve všech případech.  

Při využití nedostatku převýšení musí být prověřeny také minimální délky přechodnic 

a vzestupnic. Byly použity následující vzorce:  

          

Určení minimální délky přechodnice při náhlé změně nedostatku převýšení bylo provedeno 

pomocí následujícího vzorce, ve kterém nI je součinitel změny nedostatku převýšení, jehož 

minimální hodnota je 4*V.  

   
    

    
 

Výpočet minimální délky vzestupnice závisí na převýšení a provede se pomocí následujícího 

vzorce, kde minimální hodnota součinitele sklonu vzestupnice je n je rovna 6*V.  

   
   

    
 

Z vypočítaných hodnot délek přechodnic a vzestupnic se vybere nejvyšší hodnota a porovná 

se stávající délkou přechodnice nebo vzestupnice. Pokud stávající délka přechodnice nebo 

vzestupnice nepostačuje, použije se v případě rekonstrukce oblouku nová vypočítaná délka. 

Podrobnější tabulka všech prvků spolu s přehledem nových rychlostí, viz příloha. Traťová 

rychlost byla v případě varianty I100 a I130 stanovena na 60 km/h.  

9.5 Varianty trakce 

První varianta, která se nabízí, je ponechání stávající soustavy stejnosměrné 1,5 kV. 

S přihlédnutím k historickému významu, provozním požadavkům a faktu, že trakční měnírna 

byla v roce 2003 rekonstruována, se tato varianta ukazuje jako nejrozumnější. V rámci 

rekonstrukce měnírny byly dosazeny nové suché transformátory, výkonové vypínače 

a odpojovače. Zvýšení napětí na 3 kV nemá investiční, provozní ani koncepční opodstatnění. 
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V souvislosti s koncepcí přechodu na střídavou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz se nabízí 

otázka, zda by to bylo vhodné i pro trať Tábor – Bechyně. Nejprve by bylo nutné zvážit 

náklady a přínosy investiční akce tohoto typu. Přechod na střídavou soustavu by vyžadoval 

pravděpodobně stavbu nové spínací stanice nejspíše v Táboře. Trakční měnírna Malšice by 

tedy byla zrušena.  

Poslední možností je trakce nezávislá. S postupným zhoršováním stavu trakčního vedení 

a turnusovým nasazením vozidel nezávislé trakce by dopravci v podstatě nepocítili změnu. 

Nicméně na trati tohoto typu má elektrická trakce opodstatnění a s tímto záměrem byla 

Františkem Křižíkem projektována, aby se ukázalo, jaké sklony je schopna elektrická trakce 

překonat.  

9.6 Výpočet nových cestovních dob 

Pro nově navržené parametry směrových oblouků, tedy pro varianty V100 a V130 byla 

vypočítána teoretická jízdní doba. K tomu byl využit program Dynamika, který ji určí na 

základě sklonových parametrů trati a traťové rychlosti. Při výpočtu bylo uvažováno 

s lokomotivou řady 113 a dvěma přípojnými vozy Btx, i když tato hnací a tažená vozidla 

nejsou pro dané rychlostní profily schválena. Předpokládá se nasazení hnacích vozidel 

s podobnou trakční charakteristikou, která mohou nedostatek převýšení využít. Doba pobytu 

v každé dopravně a zastávce byla počítána 0,5 min. Výsledné cestovní doby shrnuje 

následující tabulka, viz tabulka 12.  

Tabulka 12: Cestovní doby na trati Tábor – Bechyně [26] 

Varianta 
Cestovní doba [min] 

V100              V130 

Os (stávající stav) 48 

Os (návrh) 43 42 

 

Výsledné hodnoty navrhovaných cestovních dob jsou tak nižší pouze o několik minut oproti 

stávajícím hodnotám. Nabízí se zavedení spěšných vlaků doplňujících vlaky osobní. Spěšné 

vlaky by zastavovaly pouze v dopravnách na trati. 
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10 Zhodnocení variant 

Rozhodujícím ukazatelem projektů železniční infrastruktury je jejich investiční náročnost. 

Proto v roce 2015 společnost SUDOP Praha a.s. vytvořila Sborník pro oceňování 

železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti, který byl použit i v této diplomové práci. 

Výstupy propočtu mohou sloužit jako podklad pro ekonomické zhodnocení. Přesnost ocenění 

je odpovídající podrobnosti při zpracování studií proveditelnosti, tudíž některé položky byly 

z tohoto důvodu agregovány. Princip ocenění spočívá v násobení příslušného počtu 

měrných jednotek a příslušné sazby z ceníku (sazebníku). Vzorec je doplněn redukčním 

koeficientem K, který umožňuje úpravu celkové ceny. Jeho základní nastavení je 1,00. 

Zvýšení koeficientu K nad 1,00 se doporučuje např. při zhoršení podmínek výstavby a musí 

být řádně zdůvodněno. Finanční jednotkou ve Sborníku jsou miliony Korun českých. Pro 

účely ocenění byla trať rozdělena na jednotlivé úseky mezi dopravnami, které byly posléze 

sčítány. 

Do ocenění bylo počítáno s variantami č. 1 navrhovaného stavu dopravny Sudoměřice  

u Bechyně a železniční stanice Bechyně. 

10.1 Varianta 1a (D1, zachování stávajícího napájecího systému) 

V rámci varianty 1a je uvažováno s řízením provozu na trati dle předpisu SŽDC D1  

a zachováním stávajícího stejnosměrného napájecího systému 1,5 kV. 

10.1.1 Náklady na technologickou část 

Sazba za staniční zabezpečovací zařízení se odvíjí dle počtu výhybkových jednotek. V ceně 

jsou zahrnuty náklady na vybudování a dodávku technologie zabezpečovacího zařízení 3. 

kategorie (automatické hradlo) včetně vnějších prvků a uvedení do provozu. Umístění se 

předpokládá v klimatizované místnosti stavědlové ústředny, stavební část není součástí této 

sazby. Sazba za traťové zabezpečovací zařízení obsahuje náklady na vybudování  

a dodávku technologie traťového zabezpečovacího zařízení typu automatické hradlo, včetně 

kabelizace, zemních prací a uvedení do provozu. Položky týkající se přejezdového 

zabezpečovacího zařízení obsahují náklady na vybudování a dodání technologie PZZ včetně 

kabelizace, zemních prací a uvedení do provozu. Náklady za sdělovací zařízení ve stanicích, 

zastávkách a na trati zahrnují dodávku technologie, vybudování a uvedení do provozu 

sdělovacího telekomunikačního zařízení a informačního zařízení pro cestující, tedy 

zobrazovací systémy a rozhlas. Ze silnoproudé technologie byly individuální kalkulací 

stanoveny náklady na modernizaci dálkové řídicí techniky v trakční měnírně v Malšicích. 
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10.1.2 Náklady na stavební část 

Položka demontáž koleje zahrnuje náklady na snesení kolejového roštu (kolej na dřevěných 

ev. betonových pražcích nebo výhybky v jejich rozvinuté délce), jeho demontáž, odtěžení 

kolejového lože a odvoz odpadů na skládku. Položka Kolej S49, nová, štěrkové lože 

zahrnuje náklady na zřízení kolejového lože včetně materiálu, montáž železničního svršku  

a provedení požadované směrové a výškové úpravy koleje. Položky týkající se výhybek 

obsahují náklady na zřízení kolejového lože včetně materiálu, vložení výhybky 

požadovaného tvaru včetně materiálu, provedení požadované směrové a výškové úpravy 

včetně dokončovacích a kontrolních prací. Rekonstrukce koleje zahrnuje souvislou výměnu 

pražců, kolejnic včetně demontáže materiálu, dodání nového materiálu, pročištění a doplnění 

štětku a úpravu GPK.  

Konstrukční vrstvy byly počítány na úseku s novou kolejí, taktéž bylo počítáno s odtěžením 

starých konstrukčních vrstev. Odvodnění ve stanici bylo řešeno trativodem, pro každou 

dvojici kolejí byl navržen trativod na vzdálenost mezi výhybkami. Zpevněné příkopy byly 

navrženy vždy na jedné straně dopraven na vzdálenost mezi krajními výhybkami. Mezi 

dopravnami byly navrženy zpevněné příkopy na polovinu vzdálenosti mezi dopravnami. 

Ostatní příkopy jsou nezpevněné, tudíž nebyly kalkulovány. Demontáž nástupiště zahrnuje 

bourání betonových konstrukcí včetně odstranění vlastního tělesa nástupiště, odvoz  

a likvidaci hmot. Položka nové nástupiště zahrnuje zřízení nástupiště s pevnou nástupištní 

hranou o výšce 550 mm nad TK, zřízení vlastního tělesa nástupiště a úpravy navazujících 

zpevněných ploch, osazení zábradlí. Montáž celopryžové konstrukce železničních přejezdů 

je zahrnuta v položce Plochy železničních přejezdů, kde základní jednotkou je přejezd 

komunikace šířky 8 m přes jednu kolej. Šířku komunikace je ve většině případů 6 m, což bylo 

zohledněno pomocí koeficientu K. Dodávka a montáž celopryžové konstrukce železničního 

přechodu je zahrnuta v položce Plochy železničních přechodů. Základní jednotkou je 

přechod šířky 3 m přes jednu kolej. Šířku přechodu lze zohlednit pomocí koeficientu K. 

Rekonstrukce železničního mostu se týká táborského mostu přes Lužnici. Tato položka 

obsahuje náklady na uvedení mostu do vyhovujícího stavu, bez vybudování nové spodní 

stavby nebo výměny nosné konstrukce. Jedná se tedy o sanace – injektáže, spárování, 

úpravy spodní stavby a uložení nosné konstrukce, dosažení volné šířky na mostě, nová 

hydroizolace, ošetření kovových konstrukcí. V položce Rekonstrukce propustku jsou 

zahrnuty náklady na sanaci stávajícího propustku včetně úprav vtoku a výtoku. Náklady na 

vybudování objektu pro umístění technologií jsou počítány včetně dodání materiálu. Náklady 

na instalaci typizovaných zastávkových přístřešků včetně dodání materiálu zahrnuje položka 

Přístřešek. Montáž trakčního vedení zahrnuje zřízení trakčního vedení včetně založení  

a vybudování stožárů, osazení závěsů a vodičů, uzemnění, ukolejnění a uvedení do 
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provozu. Demontáž trakčního vedení (včetně stožárů) zahrnuje i likvidaci demontovaného 

materiálu. Náklady na vybudování samostatných osvětlovacích objektů včetně dodání 

materiálu, kabelizace, zemních prací a založení jsou zahrnuty v položkách týkajících se 

osvětlení. Náklady na elektrický ohřev výměn včetně příslušné kabelizace jsou zahrnuty 

v příslušné položce. Ostatní náklady na přípravu jsou tvořeny procentní sazbou a jsou zde 

obsaženy náklady na investorsko-inženýrskou činnost, dokumentaci stavby, průzkumy, 

geodetické zaměření stavby, dozor a další činnosti, které jsou spojené s realizací stavby. 

Započtena je také rezerva pro stavební objekty a provozní soubory ve výši 10 %.  

Výstupem propočtu jsou podklady pro kalkulaci zůstatkové hodnoty a celkové investiční 

náročnosti, jejichž struktura je upravena pro použití v CBA tabulkách, viz tabulka 13. 

Investiční náročnost v jednotlivých profesních blocích je rozpočítána do struktury 

dokumentace dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, pokud je investorem SŽDC.  

Tabulka 13: Rozdělení nákladů dle jednotlivých profesí ve variantě 1a 

Profese Náklady [mil. Kč] 

Zabezpečovací zařízení 185,582 

Sdělovací zařízení 122,863 

Silnoproudé rozvody a zařízení 35,860 

Železniční svršek 486,613 

Železniční spodek 202,276 

Mosty, propustky, zdi 84,249 

Tunely 0,000 

Komunikace a zpevněné plochy 0,000 

Trakce 7,029 

Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) 0,000 

Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky 40,419 

Objekty ochrany životního prostředí 0,000 

Náklady realizace 1 164,891 

Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy 110,665 

Výkupy pozemků a nemovitostí 0,000 

Technická asistence, propagace 11,649 

Technický dozor 52,420 

REZERVA 116,489 

Celkové investiční náklady 1 456,113 
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10.2 Varianta 1b (D1, konverze) 

V rámci varianty 1b je uvažováno s řízením provozu na trati dle předpisu SŽDC D1  

a konverzí na střídavou napájecí soustavu 25 kV. 

10.2.1 Náklady na technologickou část 

Do nákladů byla započítána technologie spínací stanice včetně vnitřních rozvodů a uvedení 

do provozu. Stavební část byla kalkulována zvlášť. Rozsah ostatních prací je obdobný jako 

v předchozí variantě. 

10.2.2 Náklady na stavební část 

Položka týkající se novostavby budov zahrnuje výstavbu spínací stanice o velikosti 8x8x3 m. 

Dále je počítáno s montáží nového trakčního vedení a demontáží starého trakčního vedení 

na trati i v jednotlivých dopravnách. Rozsah dalších prací je totožný jako v předchozí 

variantě, a proto význam jednotlivých položek není popisován. Výsledné rozdělení nákladů 

dle jednotlivých profesí zobrazuje následující tabulka č. 14. 

Tabulka 14: Rozdělení nákladů dle jednotlivých profesí ve variantě 1b 

Profese Náklady [mil. Kč] 

Zabezpečovací zařízení 185,582 

Sdělovací zařízení 122,863 

Silnoproudé rozvody a zařízení 74,791 

Železniční svršek 486,613 

Železniční spodek 202,276 

Mosty, propustky, zdi 84,249 

Tunely 0,000 

Komunikace a zpevněné plochy 0,000 

Trakce 216,932 

Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) 0,000 

Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky 42,109 

Objekty ochrany životního prostředí 0,000 

Náklady realizace 1 415,415 

Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy 134,464 

Výkupy pozemků a nemovitostí 0,000 

Technická asistence, propagace 14,154 

Technický dozor 63,694 
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REZERVA 141,541 

Celkové investiční náklady 1 769,269 

 

10.4 Varianta 2a (D3, zachování stávajícího napájecího systému) 

V rámci varianty 2a je uvažováno s řízením provozu na trati dle předpisu SŽDC D3  

a zachováním stávajícího stejnosměrného napájecího systému 1,5 kV. 

10.3.1 Náklady na technologickou část 

Položky týkající se přejezdového zabezpečovacího zařízení obsahují náklady na vybudování 

a dodání technologie PZZ včetně kabelizace, zemních prací a uvedení do provozu. Náklady 

za sdělovací zařízení ve stanicích, zastávkách a na trati zahrnují dodávku technologie, 

vybudování a uvedení do provozu sdělovacího telekomunikačního zařízení a informačního 

zařízení pro cestující, tedy zobrazovací systémy a rozhlas. Ze silnoproudé technologie byly 

individuální kalkulací stanoveny náklady na modernizaci dálkové řídicí techniky v trakční 

měnírně v Malšicích. 

10.3.2 Náklady na stavební část 

Význam jednotlivých položek je obdobný jako v předchozí variantě D1, a proto není dále 

popisován. U položek týkajících se výhybek bylo počítáno s výhybkami se samovratným 

přestavníkem, což bylo zohledněno pomocí koeficientu K, který byl změněn na 2. Výsledné 

rozdělení nákladů dle jednotlivých profesí zobrazuje následující tabulka č. 15. 

Tabulka 15: Rozdělení nákladů dle jednotlivých profesí ve variantě 2a 

Profese Náklady [mil. Kč] 

Zabezpečovací zařízení 47,520 

Sdělovací zařízení 122,863 

Silnoproudé rozvody a zařízení 35,860 

Železniční svršek 498,933 

Železniční spodek 202,276 

Mosty, propustky, zdi 84,249 

Tunely 0,000 

Komunikace a zpevněné plochy 0,000 

Trakce 7,029 

Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) 0,000 
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Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky 39,979 

Objekty ochrany životního prostředí 0,000 

Náklady realizace 1 038,709 

Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy 98,677 

Výkupy pozemků a nemovitostí 0,000 

Technická asistence, propagace 10,387 

Technický dozor 46,742 

REZERVA 103,871 

Celkové investiční náklady 1 298,386 

 

10.4 Varianta 2b (D3, konverze) 

V rámci varianty 2b je uvažováno s řízením provozu na trati dle předpisu SŽDC D3  

a konverzí na střídavou napájecí soustavu 25 kV. 

10.4.1 Náklady na technologickou část 

Do nákladů byla započítána technologie spínací stanice včetně vnitřních rozvodů a uvedení 

do provozu. Stavební část byla kalkulována zvlášť. Rozsah ostatních prací je obdobný jako 

v předchozí variantě. 

10.4.2 Náklady na stavební část 

Položka týkající se novostavby budov zahrnuje výstavbu spínací stanice o velikosti 8x8x3 m. 

Dále je počítáno s montáží nového trakčního vedení a demontáží starého trakčního vedení 

na trati i v jednotlivých dopravnách. Rozsah dalších prací je totožný jako v předchozí 

variantě, a proto význam jednotlivých položek není popisován. Výsledné rozdělení nákladů 

dle jednotlivých profesí zobrazuje následující tabulka č. 16. 

Tabulka 16: Rozdělení nákladů dle jednotlivých profesí ve variantě 2b 

Profese Náklady [mil. Kč] 

Zabezpečovací zařízení 47,520 

Sdělovací zařízení 122,863 

Silnoproudé rozvody a zařízení 74,791 

Železniční svršek 498,933 

Železniční spodek 202,276 

Mosty, propustky, zdi 84,249 
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Tunely 0,000 

Komunikace a zpevněné plochy 0,000 

Trakce 216,932 

Inženýrské sítě (trubní vedení, kabelovody) 0,000 

Pozemní stavby, nástupiště a přístřešky 41,669 

Objekty ochrany životního prostředí 0,000 

Náklady realizace 1 289,933 

Přípravná a projektová dokumentace, průzkumy 122,477 

Výkupy pozemků a nemovitostí 0,000 

Technická asistence, propagace 12,892 

Technický dozor 58,016 

REZERVA 128,923 

Celkové investiční náklady 1 611,542 

 

10.5 Ekonomické hodnocení 

Standardní postup investora železničních staveb upravuje v podmínkách České republiky 

Ministerstvo dopravy prostřednictvím Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti 

projektů dopravní infrastruktury. Toto hodnocení je standardní součástí studií proveditelnosti 

či záměrů projektu a musí odpovídat základním ekonomickým principům, uplatňovaným při 

jakékoliv investici veřejného sektoru. Přesný obsah a postupy zpracování hodnocení 

efektivnosti na základě těchto pokynů stanoví Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů dopravních staveb [7]. 

Standardně je základní formou hodnocení efektivnosti metoda CBA (hodnocení nákladů 

a přínosů), jejíž součástí je přepravní prognóza, finanční analýza, ekonomická analýza 

a analýza citlivosti a rizik. Všechny tyto součásti jsou z hlediska rozsahu a náročnosti 

zpracování (včetně nároků na použitý SW) nad rámec běžných nároků magisterského studia 

v rámci ČVUT v Praze, Fakulty dopravní, nebyly tedy v rámci této práce kalkulovány. Níže je 

tedy pouze uveden popis základních dvou typů analýz včetně vstupů, které by bylo nutné 

zahrnout, ovšem bez dalších výpočtů, a sice finanční analýza a ekonomická analýza. 

Finanční analýza se zpracovává za cílem určit, analyzovat a interpretovat finanční důsledky 

projektu. Provádí se ve vztahu k majiteli infrastruktury (resp. investorovi) a jejím dílčím cílem 

je zhodnocení oprávněnosti projektu pro spolufinancování z veřejných zdrojů (národních či 

evropských) z hlediska potenciální samofinancovatelnosti. Peněžní toky se zpracovávají 

přírůstkovou metodou, přičemž výslednými ukazateli jsou finanční čistá současná hodnota 
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(FNPV) a finanční vnitřní výnosové procento (FRR). Základními vstupy jsou investiční 

náklady, náklady na reinvestice, provozní náklady infrastruktury (náklady na údržbu 

a opravy), příjmy (provozní výnosy, u železniční dopravy prakticky pouze poplatek za 

dopravní cestu a pronájmy) a identifikace zdrojů financování. 

Ekonomická analýza zkoumá dopady projektu z celospolečenského hlediska. Hlavní 

ekonomické efekty, které je potřeba v ekonomické analýza zohlednit, jsou investiční  

a provozní náklady infrastruktury (převzaty z finanční analýzy a převedeny pomocí 

konverzních faktorů na ekonomické ceny), úspora nákladů na provoz vozidel, úspora času, 

změna externalit v dopravě (snížení nehodovosti, hluku, emisí skleníkových plynů a jiných 

plynů než skleníkových) a ostatní přínosy či náklady (např. vliv na krajinný ráz či přínosy 

z uvolnění pozemků). Výslednými ukazateli jsou ekonomická čistá současná hodnota 

(ENPV) a ekonomické vnitřní výnosové procento (ERR). 

Prvním ekonomickým ukazatelem je ekonomická čistá současná hodnota ENPV. Vypočítá se 

jako suma všech diskontovaných čistých výnosů. Čím vyšší je hodnota ENPV, tím větší je 

socioekonomický přínos navrhované investiční akce oproti variantě bez projektu. 

Druhým ukazatelem je ekonomická míra výnosu EIRR. Je to diskontní míra, při které je 

ENPV rovna nule. Zjišťuje se opakovaným výpočtem. Čím vyšší je tato hodnota, tím lépe. 

Pokud je EIRR vyšší než stanovená diskontní sazba (tedy > 5%), je projekt přijatelný  

a návratný. [7] 

Socioekonomické náklady a přínosy jsou popsány v následující tabulce č. 17. [7] 

Tabulka 17: Základní charakter nákladů a přínosů navržených variant 

Přínos/náklad Specifikace 

Úspory času (+) 
Úspory času jsou nejvýraznější u varianty I130 při 

řízení dle předpisu SŽDC D1. 

Bezpečnost železniční dopravy (+) 

Pokud bude na trati ponecháno zjednodušené řízení 

drážní dopravy dle předpisu SŽDC D3, tak nedochází 

ke zvýšení bezpečnosti. Zvýšení bezpečnosti zajistí 

řízení dopravy na trati dle předpisu D1, kdy je počítáno 

s úpravami veškerého zabezpečovacího zařízení. 

Úpravy železničních stanic přispějí ke zvýšení 

bezpečnosti při přístupu do vlakových souprav v obou 

variantách stejnou mírou. 

Vnější účinky z převedené dopravy Snížení nehodovosti v dopravě silniční, snížení hluku 
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(+) a emisí je předpokládáno ve všech variantách 

přibližně stejnou mírou. 

Úspory v silniční dopravě (+) 

Převedení významného objemu nákladní dopravy se 

nepředpokládá, úspory se tedy budou týkat jen osobní 

dopravy, dopad u jednotlivých variant bude podobný 

jako v případě vnějších účinků z převedené dopravy. 

Eventuální úspory budou ve všech projektových 

variantách srovnatelné. 

Provoz vlaků (-) 

Úpravou infrastruktury může dojít ke snížení 

jednotkových nákladů na provoz vlaků (trakce 1,5 kV 

DC / nezávislá vs. 3 kV DC vs. 25 kV AC), ale toto 

může být vyváženo větší četností spojů, tedy vyššími 

variabilními náklady na provoz. 

Ostatní (+/-) 
Emise hluků a plynů, které jsou ve všech variantách 

srovnatelné.  

 

Testy citlivosti se provádějí především u vstupních údajů, kdy jejich změnou (v případě 

velkého podhodnocení či nadhodnocení) může dojít k nesplnění, či jen částečnému splnění 

cíle a k ohrožení ekonomické efektivnosti daného projektu. Mezi významná identifikovaná 

rizika tohoto projektu patří: 

 Riziko stavebních nákladů, kdy může dojít ke zvýšení těchto nákladů zejména 

z důvodu nekompletního propočítání všech vstupů. 

 Pokles předpokládaných dopravních zátěží, tedy v případě nižšího zájmu cestujících 

či menšího objemu nákladní přepravy se nemusí investice vyplatit. 

 Politické riziko, které znamená zastavení či zrušení celého projektu. 

 Další tržní rizika, především proměnné, které se použijí pro výpočet finanční analýzy, 

tedy inflace, diskontní sazba, HDP. 

 Riziko výstavby, kdy může dojít ke zpoždění výstavby a to způsobí zvýšení nákladů. 

10.6 Shrnutí 

Na základě provedeného zjednodušeného ekonomického hodnocení lze konstatovat, že 

projektové varianty si budou velmi pravděpodobně podobné a zároveň nejspíš nebudou 

samofinancovatelné. Jak již bylo řečeno výše, v možnostech práce nebylo kompletní 

hodnocení efektivnosti a spočítání ukazatelů, jako spíše rámcové zhodnocení vstupů  

a parametrů navrhovaných variant z hlediska finanční náročnosti a celospolečenských 
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nákladů a přínosů. Tato práce má tedy sloužit jako velmi orientační pomůcka při výběru 

jedné z variant, ta by pak měla být podrobena kompletní ekonomické analýze. 

Z obvyklých vstupů do finanční analýzy byly propočítány investiční náklady, které jsou 

uvedeny v tabulkách v příloze. Z výsledků vyplývá, že existuje přímá úměra mezi 

jednotlivými variantami a výší investičních nákladů. Výsledek je logický, protože cena vždy 

odpovídá rozsahu úprav v jednotlivých variantách.  

Ekonomické hodnocení nebylo provedeno. 

Při výběru varianty je ale nutné posoudit i další vlivy, které nebyly v této analýze zohledněny. 

Jde především o možný příliv nových investic v případě vybudování dobrého spojení v této 

oblasti, čímž může dojít ke snížení nezaměstnanosti. Důležité je také zohlednění rizik 

popsaných výše. 

Následující graf č. 1 zaznamenává výši investičních nákladů v jednotlivých profesích ve 

vazbě na jednotlivé varianty.  

Graf č. 1: Výše investičních nákladů v jednotlivých variantách v závislosti na profesích 
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Je zřejmé, že rozdíl mezi variantami je především v technologické stavbě, tedy 

v zabezpečovacím zařízení, silnoproudých rozvodech, zařízeních a v trakci. Rozdíl 

v zabezpečovacím zařízení je dán způsobem řízení dopravy na trati v jednotlivých 

variantách. Silnoproudé rozvody a zařízení zahrnují v případě variant 25 kV technologii 

spínací stanice v Táboře, která by využívala stávající napájení hlavní trati č. 220 (České 

Budějovice – Benešov u Prahy) z trakční napájecí stanice Chotoviny. Proto cenový rozdíl 

není výrazný. S variantou 25 kV jsou spojeny náklady za trakci, které zahrnují výměnu 

pevných trakčních zařízení. Jinak jsou varianty z hlediska železničního svršku a spodku 

v podstatě totožné. Minimální rozdíl v nákladech za železniční svršek je způsoben vložením 

výhybek pro rychlost 40 km/h nebo 50 km/h v odbočné větvi.  

Další kritéria, která by hrála roli při výběru jedné z variant, jsou popsaná v následující tabulce  

č. 18.  

Tabulka 18: Další kritéria a jejich přínosy v jednotlivých variantách 

Kritérium Míra přínosu v daných variantách 

Bezpečnost cestujících při nástupu/výstupu 

do/z vlakových souprav 
Ve všech variantách bude totožná. 

Možnosti dopravní technologie 

Možnosti pro křižování, předjíždění, 

dostižení vlaků jsou ve všech variantách 

stejné. Zkrácení intervalu křižování je v obou 

variantách (D3+výhybky se samovratným 

přestavníkem nebo D1) obdobné. Stabilita 

GVD sledující zajištění rychlosti, která 

umožňuje dodržení požadovaných jízdních 

dob, je ve všech variantách obdobná. 

Ohled na historický význam 

S přihlédnutím k historickému významu je 

doporučena varianta zachování stávající 

stejnosměrné napájecí soustavy 1,5 kV. 

Odstranění propadů rychlosti 

Je ve všech navržených variantách stejné, 

avšak musí být v souladu s konstrukcí JŘ  

a nasazením vhodných hnacích vozidel. 

Provozní bezpečnost Je vyšší v případě varianty D1 než D3.  

Provozní náklady 

Úsporu provozních nákladů (energie) přináší 

varianty se střídavým napájecím systémem 

25 kV. 

Soulad s národními dokumenty  V souladu s koncepcí konverze jsou varianty 
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(koncepce konverze) se střídavým napájecím systémem 25 kV. 

Soulad s normami a předpisy 

Z hlediska souladu s normami a předpisy se 

navržené varianty neliší. Případné odchylky 

byly zdůvodněny v textové části. 

Zlepšení parametrů GPK 
Zlepšení parametrů GPK je ve všech 

navržených variantách totožné. 

Zvýšení bezpečnosti na železničních 

přejezdech 

Je ve všech variantách stejné. U vybraných 

přejezdů byl zvýšen stupeň jejich 

zabezpečení. 

 

Následující tabulka č. 19 srovnává jednotlivé projektové varianty. Zeleně je zobrazen 

relativně lepší výsledek, oranžově relativně horší výsledek. 

Tabulka 19: Indikativní porovnání projektových variant 

Kritérium / Varianta 1a 1b 2a 2b 

Způsob řízení provozu D1 D1 D3 D3 

Trakce 1,5 kV DC 25 kV AC 1,5 kV DC 25 kV AC 

Investiční náklady     

Bezpečnost cestujících při 

nástupu/výstupu do/z vlakových 

souprav 

   

 

Možnosti dopravní technologie     

Ohled na historický význam     

Odstranění propadů rychlosti     

Provozní bezpečnost     

Provozní náklady     

Soulad s národními dokumenty  

(koncepce konverze) 

   
 

Soulad s normami a předpisy     

Zlepšení parametrů GPK     

Zvýšení bezpečnosti na železničních 

přejezdech 
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11 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala koncepcí úprav železniční trati Tábor – Bechyně. 

Zahrnovala popis stávajícího stavu, nedostatků a návrh jejich řešení. 

Nejprve se práce zaměřila na popis a charakteristiku dotčeného území z hlediska fyzicko - 

geografického a socio - ekonomického. Řešena byla i dopravní obslužnost regionu, včetně 

analýzy alternativních dopravních módů v rozhodné oblasti.  

Kapitola o historii trati přiblížila její minulost a byl zde popsán také způsob řízení provozu. 

V kapitole o dopravně – technologickém významu byl popsán rozsah osobní a nákladní 

dopravy. Technický popis trati se zaměřil na parametry trati, železničního svršku a spodku, 

k čemuž posloužily Nákresné přehledy železničního svršku. Bylo zde popsáno také 

zabezpečovací zařízení staniční, traťové a přejezdové. Dále byly podrobně popsány všechny 

dopravny a přepravní stanoviště na trati. Nebyl opomenut popis napájecího systému  

a trakční měnírny Malšice. Výpočet úbytků napětí ukázal vlastnosti stejnosměrného 

napájecího systému. Pozornost byla věnována výběru vhodného hnacího vozidla pro tuto 

trať, s přihlédnutím ke specifickým požadavkům daných infrastrukturou.  

Analýza problematických aspektů ukázala nedostatky, které se týkaly technického stavu 

dopraven, zabezpečovacího zařízení, rozsahu dopravy, propadů rychlostí.  

Byla navržena variantní řešení těchto problematických aspektů, např. změny kolejového 

uspořádání a nástupišť v dopravnách a zastávkách. Prověření lokálního zvýšení rychlosti 

v obloucích pomocí nedostatku převýšení I100 a I130 ukázalo možné zkrácení jízdních dob, 

které bylo vypočítáno pomocí programu Dynamika. Byla zvažována i instalace 

plnohodnotného zabezpečovacího zařízení. Pozornost byla věnována i různým variantám 

trakce.  

K závěrečnému zhodnocení variant posloužil Sborník pro oceňování železničních staveb ve 

stupni studie proveditelnosti. Bylo počítáno se 4 variantami a řízením provozu na trati dle 

předpisu D3 nebo D1 a trakcí stávající stejnosměrnou 1,5 kV nebo střídavou 25 kV. Byl 

nastíněn i způsob provedení ekonomického hodnocení. Na závěr byla zvážena kritéria, která 

by hrála roli při výběru jedné z variant.  

Součástí této diplomové práce jsou přílohy, mezi které patří fotodokumentace pořízená při 

několika návštěvách trati, výkresy a tabulky ocenění jednotlivých variant. Situace trati ukazují 

její směrové vedení, rychlosti v jednotlivých úsecích s využitím nedostatku převýšení I100  

a I130 dle přepočtu GPK pro jednotlivé varianty. Také jsou zde vyznačeny stávající a nové 
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parametry oblouků. Schémata dopraven znázorňují jejich variantní řešení v závislosti na 

kolejovém uspořádání a zabezpečovacím zařízení. Situační výkresy dopraven prověřily tyto 

návrhy. Všechny výkresy byly zhotoveny v programu Autocad 2017.  

Práce poukazuje na skutečnost, že regionální tratě si zaslouží pozornost, jelikož jsou 

významné pro dopravní obslužnost regionu. Jejich opomíjením postupně dochází ke 

zhoršování stavu a snižování atraktivity železniční dopravy ve prospěch alternativních 

dopravních módů. 

Věřím, že poznatky získané tvorbou diplomové práce a navržená řešení využiji i ve své další 

práci.  
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Obrázek 1: Pohled na nástupiště B v Táboře a zároveň km 0,0 tratě Tábor - Bechyně 

 

Obrázek 2: Tábor, pohled na místní nádraží tratě Tábor – Bechyně 
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Obrázek 7: Zastávka Horky u Tábora, pohled ve směru Bechyně 

 

Obrázek 8: Dopravna Slapy, pohled směr Tábor 
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Obrázek 9: Dopravna Slapy, pohled směr Bechyně, vpravo vlečková kolej Osev Slapy bez 

trolejového vedení 

 

Obrázek 10: Zastávka Libějice s odjíždějícím Os 28409 do Tábora 
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Obrázek 12: Nástupiště v dopravně Malšice, vpravo kusá kolej s rampou čelní a boční 



97 
 

 

Obrázek 13: Měnírna Malšice a připojení na trakční vedení 
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Obrázek 17: Vojenský transport na vlečku Dolina před zastávkou Třebelice v červnu 2014 

 

Obrázek 18: Zastávka Třebelice, pohled směr Bechyně 
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Obrázek 19: Zastávka Všechlapy, pohled směr Tábor 

 

Obrázek 20: Pohled na dopravnu Sudoměřice u Bechyně ze směru od Tábora 
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Obrázek 21: Dopravna Sudoměřice u Bechyně, pohled na kolejové rozvětvení ze směru od 

Bechyně, vpravo boční rampa 

 

Obrázek 22: Dopravna Sudoměřice u Bechyně, vpravo oblouk o poloměru 125 m bez 

převýšení 
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Obrázek 23: Pohled na trať mezi Bežerovicemi a zastávkou Bechyně, která se nachází za 

obloukem v pravé polovině fotografie 

 

Obrázek 24: Bechyně zastávka, pohled ve směru železniční stanice Bechyně 
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Obrázek 25: Most Duha a osobní vlak 28409 z Bechyně do Tábora s lokomotivou E422.0003 

 

Obrázek 26: Bechyňská Duha a souběžná jízda automobilu a osobního vlaku 28413 

v červnu 2010 



104 
 

 

Obrázek 27: Železniční stanice Bechyně, pohled z vlečky JIKA na lokomotivu E422.001 

objíždějící soupravu od osobního vlaku 28406 

 

Obrázek 28: Kolejové uspořádání a nástupiště ve stanici Bechyně, v pozadí bývalá remíza 



105 
 

 

Obrázek 29: Pohled od remízy na kolejové rozvětvení směrem ke stanici 

 

Obrázek 30: Pohled od výpravní budovy na táborské zhlaví, vlevo vlečka JIKA 


