
Železniční spojení na mezinárodní letiště České Budějovice 

Letiště České Budějovice získalo s převodem vojenského majetku na Jihočeský kraj též 

4,159 km dlouhou vlečku, která odbočuje z tratě České Budějovice – Černý Kříž v železniční 

stanici Boršov nad Vltavou a byla dosud příležitostně využívána pro nákladní dopravu, 

zejména pro spoluvlečkaře. V současné době ani hlavní spoluvlečkař, EUROVIA, závod 

České Budějovice, vlečku nevyužívá a lze ji charakterizovat pouze příležitostnou nákladní 

dopravou. 

České dráhy požádaly Drážní úřad o licenci na osobní dopravu, po jejím získání v květnu t.r. 

lze na této trati provozovat  kromě nákladní i osobní dopravu.  Z nádraží v Českých 

Budějovicích je délka tratě cca 12 km, reálná jízdní doba je v současnosti cca 30 minut a po 

úpravách zabezpečovacího zařízení odbočky v žst. Boršov nad Vltavou by činila 20 minut, 

v případě rekonstrukce vlečky by se mohla dále zkrátit až na cca 15 minut. Železniční 

dopravu lze v současné době zajistit motorovými jednotkami Regionova. Na letišti je 

vybudováno provizorní nástupiště umožňující výstup a nástup z jediných dveří, v případě 

rozšíření železniční dopravy by bylo nutno vybudovat standardní nástupiště. 

Po zavedení pravidelné železniční dopravy z Ostravy do Mošnova na Letiště Leoše Janáčka 

je to druhé železniční spojení na veřejné letiště v ČR, které umožňuje přepravu osob. 

V současnosti lze tedy zajišťovat  objednanou  přepravu skupin vlakem po Jihočeském kraji 

přímo z letiště (aktuální nabídka ČD je ve vztahu k akci RIO-LIPNO 2016), výhledově 

(po realizaci nezbytných investic do žel.zastávky resp. tratě) by bylo možno zajistit přepravu 

z ČB nádraží na letiště k pravidelným letům, t.j.  v případě odpovídající frekvence zařadit tyto 

přepravy do závazku veřejné služby Jihočeského kraje.  

Silniční spojení na mezinárodní letiště České Budějovice 

Letiště České Budějovice je momentálně napojena na silniční síť prostřednictvím silnice I/3. 

Vzhledem k tomu, že stávající napojení je z pohledu své kapacity nedostatečné zadal 

Jihočeský kraj již v roce 2013 studii, která měla navrhnout vhodnější řešení. Výsledkem 

studie je návrh dvou variant řešení vždy prostřednictvím okružní křižovatky. První varianta je 

čtyřramenná OK o průměru 40 metrů v místě stávajícího napojení. Druhá varianta je 

pětiramenná OK o průměru 52 metrů posunuta o cca 100 metrů jižně od stávajícího 

napojení. Předmětem řešení studie byla i tzv. severní varianta napojení letiště 

prostřednictvím výhradně obslužné komunikace. Předmětem prioritního řešení ze strany 

Jihočeského kraje jako vlastníka letiště České Budějovice je úprava stávajícího napojení. 

V dalším stupni projektové přípravy prozatím nebylo pokračováno zejména z důvodu, že celá 

akce je nutné koordinovat s výstavbou D3 v úseku obchvatu Českých Budějovic 

a následného předání silnice I. třídy do vlastnictví Jihočeského kraje a zároveň se zahájením 

vlastního provozu letiště. Vlastní výstavbu křižovatky nelze provést před výstavbou dálnice, 

neboť by se stala pro stávající dopravní zátěž příčinou dalšího zpomalení vjezdu do Českých 

Budějovic ve směru jih-sever, ale zároveň by měl být realizována před zahájením provozu 

letiště. 

Související investicí Jihočeského kraje je zároveň propojení silnice I/3 a D3 MUK Roudné 

tj. tzv. Jižní tangenta České Budějovice. Komunikace II. třídy by měla sloužit nejen 

k napojení jižní oblasti Jihočeského kraje na dálnici D3 (zejména do okamžiku dobudování 

úseku Třebonín – st. hranice), ale i jako krátkého napojení letiště na nadřazenou silniční síť 

D3 a S10(směrem na jih do Rakouska). V březnu 2016 bylo na stavbu vydáno územní 

rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání. 

V případě dopravy cestujících na vlastní letiště se primárně předpokládá využití zejména 

individuální automobilové dopravy. Pro tento typ jsou v rámci projektu modernizace letiště 



připraveny plochy pro krátkodobé stání (před terminálem), tak plochy dlouhodobé stání 

(za administrativní budovou). V prvních třech letech po zahájení provozu se předpokládá 

v případě plochy pro dlouhodobé stání její bezplatné využití. 

V případě veřejné dopravy na letiště České Budějovice se předpokládá vybudování nové 

autobusové zastávky MHD v bezprostřední blízkosti budovy terminálu a využití stávající linky 

MHD 19 Nádraží - Homole, Nové Homole. V případě rozšíření poptávky po této dopravě ze 

strany nejen cestujících, ale i zaměstnanců v navazujících provozech se zvažuje zavedení 

samostatné linky.  

  

  


