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Modernizace trati Nemanice I - Ševětín je jednou ze souboru 

staveb na IV. tranzitním koridoru, který spojuje státní hranici 

s Německem u Děčína s Prahou, Českými Budějovicemi a Horním 

Dvořištěm (státní hranicí s Rakouskem). Cílem stavby je především 

zdvojkolejnění celého úseku. Dosažení cílových parametrů 

však není možné bez vedení železnice mezi stanicí Nemanice 

I a Ševětín v nové stopě na přeložce. Součástí návrhu je tedy 

řešení nové železniční trati v uvedeném úseku s napojením do 

modernizovaných stanic. Na nové trase jsou navrženy významné 

objekty – dva nové železniční tunely Hosínský a Chotýčanský.

Vzhledem k převedení železniční dopravy do nové trasy dojde 

k opuštění stávající trati v úseku mezi stanicí Hluboká nad 

Vltavou-Zámostí a Ševětínem. Zde se předpokládá demontáž 

kolejiště spolu s doplňujícími drážními zařízeními, jako je trakční 

vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení. Opuštěny budou 

též všechny zastávky a stanice. Vzhledem k velkému přebytku 

výkopového materiálu, který bude vytěžen v nové trase (jedná 

se zvláště o výrub z tunelů) se uvažuje o využití stávajících 

zářezových úseků jako trvalé deponie. Dojde tím zároveň k jejich 

zacelení v krajině.

01 — Zastávka Hosín bude zrušena
02 — Zruší se také řada přejezdů
03 — Upraví se rovněž mosty a propustky
04 — Dnešní jednu kolej doplní během stavby druhá
05 — Rychlost vlaků se zvýší až na 160 km/h 

(s přípravou na 200 km/h)
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POPIS STAVBY

Na obou stranách na stavbu 
navazují další renovované úseky IV. 
železničního tranzitního koridoru. 
Zatímco na začátku jde o součást 
modernizace trati České Budějovice 
– Nemanice I, na jejím konci se jedná 
o modernizaci trati Ševětín – Veselí 
nad Lužnicí, konkrétně její druhou 
část v úseku Ševětín – Horusice. 

Modernizace obsahuje soubor 
činností, jejichž výsledkem bude 
zvýšení kapacity a životnosti nové 
dvojkolejné trati spolu se zvýšením 
pohodlí a bezpečnosti železničního 
provozu. Rozhodujícím přínosem je 
dosažení přechodnosti kolejových 
vozidel, prostorové průchodnosti, 
zajištění požadované propustnosti 

a zvýšení maximální traťové 
rychlosti až na 160 km/h. Dosažení 
výše uvedených parametrů není 
možné docílit na stávající železniční 
trase. Z tohoto důvodu je zde 
navržena dlouhá směrová přeložka 
trati. 

Nová přeložka vychází již ze stanice 
Nemanice I s tím, že je nutná úprava 
navazujícího kolejového řešení ve 
směru na Plzeň, tedy do stanice 
Nemanice II, a řešeno je i napojení 
ponechané stávající traťové koleje 
směr Hluboká nad Vltavou-Zámostí. 
Nová trasa je vedena do prostoru 
mezi obce Nemanice a Hrdějovice, 
kde kříží stávající komunikaci 
v Nemanické ulici, která bude 
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přerušena železničním tělesem. 
V tomto prostoru se uvažuje 
i s budoucím mimoúrovňovým 
křížením tzv. Severní tangenty. 
V místě křížení se stávající 
spojovací komunikací mezi Borkem 
a Hrdějovicemi (silnice III/10576) je 
navrženo nové mimoúrovňové křížení 
formou silničního nadjezdu. Z takto 
upravené komunikace povede nová 
přístupová komunikace k jižnímu 
portálu prvního železničního tunelu.

Hosínský tunel délky 3120 m je 
situován do lokality mezi letiště 
a vlastní obec Hosín. Severní portál 
tohoto tunelu se plánuje do prostoru 
za křížení se stávající kolejí mezi 
stanicí Hluboká nad Vltavou- 
-Zámostí a Chotýčany. K tomuto 
portálu je navržená nová přístupová 

komunikace. Trasa přeložky bude 
dále vedena většinou formou náspu 
kolem Dobřejovic, kde mimoúrovňově 
kříží silnici II/146. Ta bude nahrazena 
poměrně dlouhou přeložkou a bude 
křižovat trať v podjezdu pod 
železničním mostem.

Součástí přeložky silnice II/146 
bude i lokální dočasná přeložka 
v místě křížení se stávající železniční 
tratí, která umožní vést po této 
komunikaci silnou staveništní 
dopravu nezbytnou pro realizaci 
stavby.

Ze silnice II/146 je navržena nová 
přístupová komunikace k jižnímu 
portálu dalšího nového tunelu. 
Z důvodu snížení pohledového 
dopadu železniční dopravy od 

zástavby obce Dobřejovice bude 
v dotčeném kontaktním úseku 
upraveno náspové těleso. Došlo ke 
snížení nivelety nové trati a zároveň 
k optickému odclonění železničního 
provozu a obce formou valu 
a ozelenění náspového tělesa.

Chotýčanský tunel dlouhý 4810 m 
povede od Dobřejovic do křížení se 
stávající železniční trasou v prostoru 
stanice Chotýčany a dále ve směru 
k Ševětínu, kde zkříží i budoucí 
dálnici D3, respektive současnou 
silnici I/3.

Z tunelu jsou vzhledem k jeho 
délce a dodržení bezpečnostních 
požadavků navrženy celkem čtyři 
únikové štoly s vyústěním na terén 
a napojením na stávající komunikační
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síť v oblasti. K severnímu portálu 
je navržena nová přístupová 
komunikace ze silnice I/3, respektive 
budoucí dálnice D3.

Přeložka se napojuje do prostoru 
stávající stanice Ševětín, která bude 
významně přestavěna s ohledem 
na reálnost stavebních postupů při 
realizaci a dosažení očekávaných 
parametrů. Kolejové řešení si 
vyžádá i úpravu několika místních 
komunikací v souběhu s kolejištěm. 
Dojde k výškovému omezení 

stávající přístupové komunikace 
do kamenolomu v Ševětíně pod 
novým železničním mostem. Přístup 
těžkých vozidel bude zajištěn 
připravovanou novou komunikací, 
která je řešena mimo tuto stavbu.

Ve stanici Ševětín jsou navržena 
dvě nová vnější nástupiště délky 
220 m pro cestující s bezbariérovým 
přístupem pomocí nového podchodu. 
Stávající úrovňový přejezd na silnici 
III/1556 bude zrušen a nahrazen 
novým mimoúrovňovým křížením. 

Silnice je vedena přeložkou s novým 
silničním mostem přes železnici 
v nové poloze. Za stanicí Ševětín 
je trať vedena opět v nové stopě, 
po přeložce až do oficiálního konce 
stavby v km 25,0. Díky této směrové 
přeložce a novému mimoúrovňovému 
křížení silnice III/1556 jsou 
navrženy i přeložky dalších místních 
komunikací souběžně s vedením trati 
v nové poloze.

Modernizace části IV. železničního 
koridoru v úseku mezi Nemanicemi 
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a Ševětínem má i své odpůrce. 
Proti navrženému vedení trasy se 
postavila obec Hosín, respektive 
obyvatelé její části Dobřejovice. 
Nelíbí se jim, že nová trať povede 
v těsné blízkosti jejich obydlí. 
Trať je v tuto chvíli navržena ve 
vzdálenosti zhruba 400 m od 
nejbližšího obytného objektu a byla 
opatřena ochranným valem, který 
bude ozeleněn, aby co nejméně 
narušoval přírodní ráz. Tato 
opatření s vizuálním odcloněním 
provozu by mimo lepší začlenění do 

krajiny přispěla i ke snížení hlukové 
zátěže. Zastupitelstvu obce Hosín 
byly předloženy další  možnosti 
úprav před tělesem dráhy, vedoucí 
k optickému odclonění železničního 
provozu a začlenění do krajiny 
včetně snížení náspu. Stavební 
dokumentace byla o tuto úpravu 
technického řešení rozšířena, 
k dohodě však zatím nedošlo. 
Obyvatelé Dobřejovic nadále 
požadují vedení trati vzdálenějším 
lesem.

06 — Vjezdový portál Hosínského tunelu
07 — Vedení trasy po náspu u Dobřejovic
08 — Severní portál Chotýčanského tunelu
09 — Směrová přeložka trati za Ševětínem
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Stav přípravy / realizace: EIA ZP UR SP VZ ZS UP

05/2016 11/2018 07/2017 05/2022 – 01/2023 01/2029
Význam zkratek: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; 
VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

Název stavby:
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín

Druh stavby:
liniová stavba, rekonstrukce a modernizace

Místo stavby:
traťový úsek Nemanice – Ševětín, Jihočeský kraj

Rozsah stavby:
délka železniční trati: 16,6 km
počet revitalizovaných stanic a zastávek: 2
počet zrušených stanic a zastávek: 4 
délka nových kolejí: 32 326 m
počet nových výhybek: 28
počet nových tunelů: 2 (3120 m +  4810 m)
počet nových železničních mostů: 10

Stav realizace:
v přípravě

Zhotovitel dokumentace:
SUDOP PRAHA a.s. 

Zhotovitel stavby:
nebyl dosud vybrán

Objednavatel stavby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Celkové investiční náklady stavby:
11 000 000 000 bez DPH

Tento leták byl aktualizován v červenci 2019. 
Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

ÚDAJE O STAVBĚ
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