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Na cestách bez hraNic  
autobusovou liNkou Wa 15

Od konce roku 2011 spojuje autobusová linka 
WA 15 horní Waldviertel s příhraničními 

regiony v jižních Čechách a na 
Vysočině. Přeshraniční autobusové 
spojení bylo zavedeno spolkovou 
zemí Dolní Rakousko pro zlepšení 
mobility v sousedících regionech a je 

kofinancováno z prostředků Evrops-
kého fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Autobusovou linkou WA 15 cestujete 
výhodně, rychle a pohodlně. Nastupte a navštivte 

region Zukunftsraum Thayaland v horním Waldvier-
telu a regiony Dačicko, Slavonicko a Telčsko na jihu Čech 
a Moravy. Tajemné lesy, bizarní skalní formace, hluboká 
říční údolí a tichá jezera jsou charakteristické pro ráz krajiny 
příhraničních regionů. Turisté cestující za rekreací a sportem 
mají možnost poznat pozoruhodnosti krajiny na cyklistických 
i pěších stezkách. Četná rekreační zařízení, zážitkové světy a 
sportovní akce zvou návštěvníky po celý rok. Malebné obce, 
historické památky a dochované zvyky svědčí o dlouhé kulturní 
tradici regionů. Turisté cestující za historií a kulturou mohou 
samostatně nebo s průvodcem poznat historické památky a 
celoročně navštěvovat kulturní akce.

WaldvieRTel-linie Wa 15 auTobusová linka Wa 15

Tiefe Wälder, stille Seen, weite Kulturlandschaften 
und malerische Ortschaften sind  

charakteristisch für die grenznahen Regionen.

Hluboké lesy, tichá jezera, rozlehlé kulturní  
krajiny a malebné obce jsou charakteristické 
pro příhraniční regiony.

GreNzeNlos uNterWeGs mit  
der Waldviertel-liNie Wa 15
Seit Ende des Jahres 2011 verbindet die Waldviertel-Linie  
WA 15 das obere Waldviertel mit den grenznahen Regionen in 
Südtschechien und in Vysočina. Die grenzüberschrei-
tende Busverbindung wurde zur Verbesserung der 
Mobilität in den benachbarten Regionen durch 
das Land NÖ ins Leben gerufen und wird aus 
den Mitteln des Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (ERDF) kofinanziert.

Mit der Waldviertel-Linie WA 15 sind Sie 
günstig, schnell und bequem unterwegs. 
Steigen Sie ein und besuchen Sie die Region 
Zukunftsraum Thayaland im oberen Waldviertel 
und die Regionen Dačicko, Slavonicko und Telčsko im 
Süden von Tschechien und Mähren. Geheimnisvolle Wälder, 
bizarre Felsformationen, tiefe Flusstäler und stille Seen prägen 
das Landschaftsbild der grenznahen Regionen. Erholungs- und 
Sporttouristen haben die Möglichkeit auf Rad- und Wander-
wegen die landschaftlichen Besonderheiten kennenzulernen. 
Zahlreiche Wellnesseinrichtungen, Erlebniswelten und Sportver-
anstaltungen laden das ganze Jahr über zum Besuch ein. Male-
rische Ortschaften, historische Denkmäler und überlieferte Bräu-
che zeugen von einer langen Kulturgeschichte der Regionen. 
Geschichts- und Kulturtouristen können eigenständig oder in 
Führungen die zahlreichen historischen Denkmäler besichtigen 
und das ganze Jahr über Kulturveranstaltungen besuchen.



4 5

Raabs

kultur & Geschichte
burg raabs – Die Burg wurde auf einem Felsen hoch über dem 
Zusammenfluss der Mährischen und Deutschen Thaya errichtet 
und gehört zu den frühesten Steinburgen auf dem Gebiet des 
heutigen Österreich.

ruine kollmitz – Die Burgruine zählt zu den größten mittel-
alterlichen Denkmählern in Niederösterreich. Von Raabs ist  
die Ruine über den Weitwanderweg 630 zu erreichen (Gehzeit 
ca. 1,5 h).

Grenzlandmuseum – Hier werden die im Gemeindegebiet 
gefundenen jungsteinzeitlichen Steinbeile, mittelalterliche Boden-
funde, verbliebene Inventargegenstände der Burg Raabs sowie 
diverse land- und forstwirtschaftliche Geräte zur Schau gestellt. 

sport & erholuNG
energiewelt „sirius” – In der Liebnitzmühle befindet sich der 
stärkste Energieplatz Europas und eine Energiepyramide mit 
zirka 7 Metern Höhe. Die Pyramide unterstützt die Gedanken- 
und Meditationskraft, regt die Eigenheilung an und hilft die 
persönlichen „Akkus” aufzuladen. Weitere Highlights sind zwei 
Tauchbecken mit Heilquellenwasser, der Energiebrunnen mit 
magnetisiertem Wasser und der Energiesymbolikweg.

Wandern und lama trekking – Im Gemeindegebiet von 
Raabs gibt es 80 km gut markierte und gepflegte Wanderwege. 
Zu den Besonderheiten zählt das Lama Trekking durch die herb 
schöne Landschaft des Thayatals.

Weitere informationen zu Kultur & Geschichte der Stadt inkl. 
Veranstaltungskalender und Sport & Erholungsmöglichkeiten in 
der Region finden Sie auf: www.raabs-thaya.gv.at

kultura & historie
hrad raabs – Hrad byl postaven na skále vysoko nad souto-
kem Moravské a Rakouské Dyje a patří k prvním kamenným 
hradům na území dnešního Rakouska.

zřícenina kollmitz – Zřícenina hradu patří k největším 
středověkým památkám v Dolním Rakousku. Pro obranu  
hranice byl hrad zřízen na skále, kterou obtéká řeka Dyje.  
Z Raabsu je přístupná turistickou stezkou číslo 630 (doba  
chůze cca 1,5 hod).

příhraniční muzeum – Jsou zde vystaveny kamenné sekery 
z mladší doby kamenné nalezené na území obce, středověké 
vykopávky, zbytky inventáře hradu Raabs, stejně jako různé 
zemědělské a lesnické nářadí.

sport & rekreace
svět energie „sirius” – V Liebnitzském mlýnu se nachází 
nejsilnější energetické místo Evropy a cca 7 metrů vysoká 
energetická pyramida. Pyramida podporuje myšlenkovou a 
meditační sílu, povzbuzuje vlastní uzdravení a pomáhá při 
regeneraci. Dalšími pozoruhodnostmi jsou dva bazény na 
potápění s léčivou vodou, energetická studna s magnetizova-
nou vodou a energetická stezka.

turistika a lama trekking – V oblasti obce Raabs se nachází 
80 km dobře značených a udržovaných turistických stezek. K 
pozoruhodnostem patří putování s lamami drsnou a krásnou 
krajinou údolí Dyje.

další informace ke kultuře & dějinám města včetně kalendáře 
akcií a k možnostem sportu & rekreace v regionu najdete na: 
www.raabs-thayaland.gv.at

Hauptplatz von Raabs mit Burg im Hintergrund,  
Ruine Kollmitz und Thayatalbad

Náměstí Raabsu s hradem v pozadí, zřícenina Kollmitz  
a koupaliště Thayatalbad
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kaRlsTein

kultur & Geschichte
schloss/burg karlstein – Burg Karlstein und Umgebung 
erzählen von einer bewegten Geschichte. Als Grenzbefestigung 
auf einem Felsen hoch über der Thaya errichtet, ist die Burg ein 
Wahrzeichen der Umgebung. 

uhrenmuseum – Karlstein ist die Wiege der Uhrmacherkunst. 
Seit jeher sind in Karlstein die Horologen zu Hause. Das Uhren-
museum gibt einen Einblick in das Uhrmacherhandwerk und 
seine besondere Bedeutung für Karlstein. An die 200 Exponate, 
von Taschenuhren bis Präzisionspendeluhren, aber auch die 
verschiedensten Werkzeuge, sind hier zu bewundern.

sport & erholuNG
kräuterpfarrer Weidinger zentrum – Erleben Sie im 
Kräutergarten Heilkräuter aus der Nähe. In einer Ausstellung 
erfahren Sie Wissenswertes über das Leben und Wirken von 
Kräuterpfarrer Weidinger.

Naturdenkmal hangenstein – Ein besonders schützens-
wertes Stück Natur finden Sie an der ca. 1 km langen Fluss-
strecke am südöstlichen Ortsrand von Karlstein. Umgeben von 
einem Flusslehrpfad mit 16 Schautafeln, einem kleinen Kräu-
tergarten und einem Insektenhotel kann hier Ruhe und Kraft 
getankt werden.

Fischen und Wandern – Freunde der Fischerei finden in 
Karlstein über 7,5 km Thaya Gemeinderevier vor. Die Brücke 
über die Thaya bildet den Ausgangspunkt für 9 Wanderrouten. 

Weitere informationen zu Kultur & Geschichte der Stadt inkl. 
Veranstaltungskalender und Sport & Erholungsmöglichkeiten in 
der Region finden Sie auf: www.karlstein-thaya.gv.at

kultura & historie
zámek/hrad karlstein – Hrad Karlstein a okolí vypráví o 
pohnutých dějinách. Hrad byl poprvé dokumentárně zmíněn 
jako „Chadelstein”. Jako hraniční opevnění byl vybudován na 
skále vysoko nad Dyjí a je dominantou okolí.

muzeum hodin – Karlstein je kolébkou hodinářského umění. 
Odjakživa byli v Karlsteinu lidé zabývající se měřením času. 
Muzeum poskytuje náhled do hodinářského řemesla a jeho 
zvláštního významu pro Karlstein. K obdivu je zde na 200 
exponátů od kapesních hodinek až po přesné kyvadlové hodiny, 
ale také různé nářadí.

sport & rekreace
bylinkářské centrum faráře Weidingera – Zažijte z blíz-
kosti léčivé byliny v bylinářské zahradě. Na výstavě se dovíte 
zajímavosti o životě a působení faráře bylinkáře Weidingera. 
Ekologický obchod nabízí bohatou nabídku zdravých a pěkných 
věcí pro tělo a duši.

přírodní památka hangenstein – Zvláštní ochrany hodný 
kousek přírody najdete na cca 1 km dlouhém úseku řeky na 
jihovýchodním pomezí osady Karlstein. Obklopeni říční naučnou 
stezkou s šestnácti informačními tabulemi, malou bylinkovou 
zahradou a hmyzím hotelem zde můžete čerpat klid a sílu.

rybaření a turistika – Přátelé rybaření najdou v Karlsteinu 
přes 7,5 km obecního revíru. Karlstein an der Thaya nadchne 
každého turistického nadšence. Most přes Dyji je výchozí bod 
9-ti turistických stezek.

další informace ke kultuře & dějinám města včetně kalendáře 
akcií a k možnostem sportu & rekreace v regionu najdete na: 
www.karlstein-thaya.gv.at

Flusslehrpfad Hangenstein, Naturdenkmal Hagenstein,  
Uhrenmuseum und Blumenuhr

Naučná říční stezka Hangenstein, přírodní památka Hangenstein,  
muzeum hodin a hodiny z květů
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kultur & Geschichte
schloss und kirche – Die dominierend 
auf einem Hügel über der Thayasenke gelegene Pfarrkirche  
St. Lambert und das Renaissanceschloss bilden den Mittelpunkt 
der Marktgemeinde. Die Pfarrkirche ist im Kern gotisch (Chor) 
und wurde zuletzt im 19. Jahrhundert umgebaut. Die vierflüge-
lige Schlossanlage aus dem 16. Jahrhundert mit Ecktürmen und 
einem rechteckigen Innenhof blieb weitgehend erhalten.

Feuerwehrmuseum – Im ehemaligen Gerätehaus hat die 
Freiwillige Feuerwehr Dobersberg ein Feuerwehrmuseum ein-
gerichtet. Mit Fotos, Dokumenten und alten Geräten wird ein 
historischer Abriss der Geschichte der Dobersberger Feuerwehr 
und auch der Ortsgeschichte dargestellt.

sport & erholuNG
Naturpark thayatal – Die natürliche Flusslandschaft mit 
Auwaldresten, Hang-/Schluchtwäldern und weitläufigen 
Feuchtwiesen ist das prägende Element des Naturparks. 
Romantische Wege und Stege führen über Wiesen und auf 
bewaldete Höhenrücken am Flussufer die Thaya entlang.

Graselweg – Begeben Sie sich mit uns auf jenen Wegen zu 
Orten, wo sich einst der berüchtigte Halunke (grázl) Johann 
Georg Grasel verborgen hielt und sein räuberisches Unwesen 
trieb. Die Graselwege verlaufen zu beiden Seiten der österrei-
chisch-tschechischen Grenze. Um Dobersberg führt mit 48 km 
der längste Graselweg.

Weitere informationen zu Kultur & Geschichte der Stadt inkl. 
Veranstaltungskalender und Sport & Erholungsmöglichkeiten in 
der Region finden Sie auf: www.dobersberg.gv.at

kultura & historie
zámek a kostel – Na výšině nad údolím Dyje se nachází 
dominantně umístěný farní kostel Svatý Lambert a renesanční 
zámek tvořící střed tržní obce. Farní kostel je v jádru gotický 
a naposledy byl přestavěn v 19. století. Čtyřkřídlý zámecký 
objekt z 16. století s rohovými věžemi a pravoúhlým vnitřním 
dvorem se převážně zachoval.

hasičské muzeum – V bývalé zbrojnici zřídil Dobrovolný 
hasičský záchranný sbor Dobersberg hasičské muzeum. Foto-
grafiemi, dokumenty a starým nářadím je zobrazen historický 
nástin dějin hasičského sboru a dějin Dobersbegu.

sport & rekreace
Údolí dyje – Přírodní říční krajina se zbytky lužních lesů, 
suťovými/roklinovými lesy a rozsáhlými mokřinami je charakte-
ristickým prvkem přírodního parku. Romantické stezky a lávky 
vedou podél břehu řeky Dyje, přes louky a zalesněné hřebeny 
kopců. Další pozoruhodnosti: ohrada pro divokou zvěř, pramen 
mládí, kapraďová rokle, skalní kazatelna, kamenný okruh, 
Arena Geomantica (energetické a meditační místo), lesní 
naučná stezka a proutkařská stezka.

Graselovy stezky - Vydejte se s námi po onych stezkách 
na místa, kde se tehdy obávaný (grázl) Johann Georg Grasel  
schovával a páchal svojí loupežnickou činnost. Graselovy 
stezky vedou po obou stranách rakousko-české hranice. Okolo 
Dobersbergu vede s 48 km nejdelší Graselova stezka.

další informace ke kultuře & dějinám města včetně kalendáře 
akcií a k možnostem sportu & rekreace v regionu najdete na: 
www.dobersberg.gv.at

dobeRsbeRg

Schloss Dobersberg, Feuerwehrmuseum,  
Thayatal-Naturpark Dobersberg und Kulturkeller

Zámek Dobersberg, hasičské muzeum,  
přírodní park Podyjí Dobersberg a kulturní sklep
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Waldkirchen aus der  
Vogelperspektive, Gilgenberg, 

Sauteich und Fluss Thaya Waldkirchen z výšky, Gilgenberg,  
jezero Sauteich a řeka Dyje

kultur & Geschichte
schloss und Ägidiuskapelle in Gilgenberg – Das Schloss ist 
ein zweigeschossiger, hakenförmiger Bau mit Ziegelwalmdach 
aus dem 16. Jhd. Die Ägidiuskapelle wurde neu renoviert, und 
beherbergt einzigartige Innenmalereien aus dem 16. Jhd.

museum humanum in Fratres – Die Ausstellungsstücke 
reichen von der magischen Vorstellungswelt der Steinzeitjäger 
und rezenten Naturvölker, über die von Mythen und Religionen 
geprägten Kulturphasen, bis zur Kunst des rationalistischen 
Zeitalters. 

Webereimuseum rosenkranz – An der Waldviertler Textil-
straße liegt das Webereimuseum, eine altbekannte Handwebe-
rei. Diese fungiert zurzeit als lebendes Handwerksmuseum.

sport & erholuNG
Freizeitanlage „sauteich” – Eine Bademöglichkeit der 
besonderen Art bietet die Freizeitanlage „Sauteich”, umgeben 
von der idyllischen Landschaft der Region Gilgenberg, sowie 
einer Liegewiese, einem Beachvolleyballplatz und einem  
Mietgebäude für private Feste.

Fischen – Fischereifreunde finden hier das Thayarevier I/27 – 
mit einer Länge von 7 km, welches sich von der Mündung des 
Eierbaches flussaufwärts bis zur Mündung des Lexnitzgrabens 
erstreckt. Zusätzlich wird auch Teichfischerei angeboten.

Weitere informationen zu Kultur & Geschichte der Stadt inkl. 
Veranstaltungskalender und Sport & Erholungsmöglichkeiten in 
der Region finden Sie auf: www.waldkirchen-thaya.at

kultura & historie
zámek a kapele svatého Jiljí v Gilgenberg – Zámek je 
dvoupatrová, háková stavba s valbovou střechou z 16. století. 
Kaple je ojedinělý architektonický klenot ze 14. století. Nově 
zrenovovaná kaple je oválná centrální stavba s lucernovou 
nástavbou na kuželové střeše, a uchovává jedinečné vnitřní 
malby z 16. století.

muzeum humanum ve Fratres – Muzeum překlenuje 30.000 
let uměleckého rozvoje. Exponáty sahají od magického světa 
představy lovců doby kamenné a současných přírodních 
národů, přes mýty a náboženstvím ovlivněné kulturní období, 
až k umění reálné časové epochy.

tkalcovské muzeum rosenkranz – Na Waldviertelské tex-
tilní cestě se nachází tkalcovské muzeum, stará známá ruční 
tkalcovna. V současnosti funguje jako živé muzeum řemeslných 
tradic.

sport & rekreace
rekreační zařízení sauteich – Neobvyklou možnost koupaní 
nabízí rekreační zařízení Sauteich, obklopené idylickou kraji-
nou regionu Gilgenberg, loukou na ležení, beachvolejbalovým 
hřištěm a budovou na pronájem pro soukromé oslavy.

rybolov – Příznivci rybaření zde najdou revír Dyje I/27 o 
délce 7 km, který se rozkládá od ústí potoka Eierbachu proti 
proudu řeky až k ústí Lexnitzova příkopu. Dále se nabízí 
rybaření v rybnících.

další informace ke kultuře & dějinám města včetně kalendáře 
akcií a k možnostem sportu & rekreace v regionu najdete na: 
www.waldkirchen-thaya.at

WaldkiRchen
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slavonice

kultur & Geschichte
historische innenstadt – Der historische Stadtkern besteht 
aus zwei nebeneinanderliegenden Hauptplätzen umringt  
von mittelalterlichen Stadthäusern. Zwischen den zwei Haupt-
plätzen steht ein dominanter Stadtturm aus dem 16. Jahrhun-
dert. Die Stadt wurde zum städtischen Denkmalschutzgebiet 
ausgerufen und wird wegen der zahlreichen Kulturdenkmäler 
oft als Klein-Telč bezeichnet.

unterirdisches kellersystem – Unter der Stadt wurde im 
15. Jahrhundert ein System von Gängen errichtet. Die Schächte 
dienten zur Entwässerung und als Abwehr- und Rettungswege. 
Teile des Systems wurden restauriert und der Öffentlichkeit 
zugängig gemacht.

sport & erholuNG
Naturlehrpfadnetz Graselwege – Das Naturlehrpfadnetz auf 
beiden Seiten der österreichisch-tschechischen Grenze wurde 
nach dem im 18. und 19. Jahrhundert in der Region bekannten 
Räuber Johann Georg Grasel benannt. Der Abschnitt Slavonice 
beginnt beim Stadttor Dačická brána.

märchenwald – Auf dem bronzenen, silbernen und goldenen 
Weg durch den Märchenwald erleben Kinder jeden Alters aufre-
gende Abenteuer. Der Weg beginnt im touristischen Infozentrum.

Naturpark Česká kanada – Das Gebiet des Naturparks zeich-
net sich durch ausgedehnte Wälder, zahlreiche Seen, interes-
sante Steinformationen und ein kühleres Hochlandklima aus.

Weitere informationen zu Kultur & Geschichte der Stadt inkl. 
Veranstaltungskalender und Sport & Erholungsmöglichkeiten in 
der Region finden Sie auf: www.i.slavonice-mesto.cz

kultura & historie
historický střed města – Historický střed města se skládá ze 
dvou vedle sebe ležících náměstí, obklopených středověkými 
měšťanskými domy. Mezi náměstími stojí dominantní městská 
věž z 16. století. Město bylo prohlášeno za městkou památkovou 
rezervaci a pro četné kulturní památky bývá často označováno 
jako Malá Telč. Dodnes se zachovaly části městského opevnění.

městské podzemí – Pod městem byl v 15. století založen 
systém chodeb. Šachty vytesané do skály sloužily k 
odvodňování a jako obranné a záchranné stezky s přímým 
přístupem z většiny domů v historickém centru města. Části 
systému byly restaurovány a zpřístupněny veřejnosti.

sport & rekreace
Graselovy přírodní naučné stezky – Přírodní naučné stezky 
na obou stranách rakousko-české hranice byly pojmenovány  
po v 18. a 19. století známém loupežníkovi Johannu Georgovi  
Graselovi. Úsek Slavonice začíná ve Slavonicích u Dačické brány.

cesta pohádkovým lesem – Na bronzové, stříbrné a zlaté 
cestě pohádkovým lesem zažijí děti každého stáří vzrušující 
dobrodružství. Cesta začíná v Turistickém infocentru.

přírodní park Česká kanada – Přírodní park se nachází mezi 
městy Nová Bystřice, Slavonice, Kunžak a rakouskou hranicí. 
Území přírodního parku se vyznačuje rozsáhlými lesy, četnými 
rybníky, zajímavými kamennými útvary a chladnějším horským 
klimatem. 

další informace ke kultuře & dějinám města včetně kalendáře 
akcií a k možnostem sportu & rekreace v regionu najdete na: 
www.i.slavonice-mesto.cz

Stadttor Dačická brána, Stadtturm 
und zwei Hauptplätze

Dačická brána, městská věž  
a dvě náměstí
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kultur & Geschichte
sankt laurentius kirche mit stadtturm – Die Dominante 
der Stadt, der mächtige Renaissanceturm mit sieben Etagen 
(51 m) bei der Sankt Laurentius Kirche veranschaulicht die  
norditalienische Baumeisterarbeit. Im Turm blieb die älteste 
Glocke, benannt nach den Heiligen Laurentius, aus dem Jahr 
1483 erhalten. Neben dem Turm befindet sich die barocke 
Sankt Laurentius Kirche, die mit einer Schiffslänge von 41,5 m 
zu den weiträumigsten einschiffigen Kirchen in Mähren gehört. 

schloss dačice – Vom ursprünglichen Renaissancebau 
blieben, neben dem typischen Grundriss, die Innengewölbe 
mancher Säle und zwei Stockwerke mit wunderschönen  
Granitarkaden an der Hofseite erhalten. Im südlichen Flügel 
befinden sich das Stadtmuseum und die Galerie. An das  
Schlossareal schließt der Park mit einem kleinen See direkt an. 

das haus Nr. 4 am platz palackého náměstí – Das Haus 
befindet sich an jenem Ort, wo im Jahr 1833 die erste Zucker-
raffinerie in Mähren gegründet und ca. zehn Jahre später der 
weltweit erste Zuckerwürfel hergestellt wurde. 

sport & erholuNG
umgebung – Dačice ist von einer zauberhaften Landschaft 
umgeben, die ideale Bedingungen zum Wandern und Rad 
fahren bietet. Zu den landschaftlichen Besonderheiten der 
Umgebung von Dačice zählen die Mährische Thaya und zahl-
reiche kleine Seen.

Weitere informationen zu Kultur & Geschichte der Stadt inkl. 
Veranstaltungskalender und Sport & Erholungsmöglichkeiten in 
der Region finden Sie auf: www.dacice.cz

kultura & historie
kostel sv. vavřince s městskou věží – Dominanta města, 
sedmiposchoďová mohutná renesanční věž (51 m) u kostela 
Sv. Vavřince zobrazuje severoitalské stavební mistrovské dílo. 
Ve věži zůstal zachován nejstarší zvon Sv. Vavřince z roku 
1483. Vedle věže se nachází barokní kostel Sv. Vavřince, který 
s lodní délkou 41,5 m patří mezi nejprostornější jednolodní 
kostely na Moravě.

zámek dačice – Z původního renesančního stylu se docho-
valy mimo typického základního nákresu, vnitřní klenby sálů a 
ze strany od dvora některé sloupy a dvě poschodí nádherných 
žulových arkád. V jižním křídle sídlí městské muzeum a galerie. 
Na zámecký areál přímo navazuje park s malým jezírkem.  
V Dačicích se rovněž dochoval Starý zámek s grafitovým  
kvádrováním. Stojí na Palackého náměstí a je sídlem 
městského úřadu.

dům č. 4 na palackého náměstí – Dům se nachází na místě, 
kde byla založena první rafinerie cukru na Moravě a kde byl  
vyroben první kostkový cukr na světě. 

sport & rekreace
okolí – Dačice jsou obklopeny pohádkovou přírodou, která 
poskytuje ideální podmínky pro turistiku a cyklistiku. Ke 
krajinným zajímavostem okolí Dačic patří Moravská Dyje, 
četná malá jezera a přírodní rezervace Dubová stráň (1,5 km 
severně) a Toužínské stráně (1,2 km jihovýchodně od města).

další informace ke kultuře & dějinám města včetně kalendáře 
akcií a k možnostem sportu & rekreace v regionu najdete na: 
www.dacice.cz

dačice

Stadtturm, Sankt Laurentius Kirche,  
Schloss Dačice und Zuckerdenkmal

městská věž, kostel Sv.  
Vavřince a pomník cukru
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Hauptplatz mit Bürgerhäusern, 
Staatsschloss und Telč aus der 

Vogelperspektive

Náměstí s měšťanskými domy,  
Statní zámek a Telč z výšky

kultur & Geschichte
altstadt – „Mährisch Venedig”, „Perle von Vysočina”, „See-
rose”, „Gedicht aus Stein”. Telč, die sechstausend Einwohner 
zählende Stadt im Grenzgebiet zwischen Böhmen und Mähren, 
ist zu Recht Träger dieser Vergleiche. Das Hauptmerkmal der 
Stadt ist der historische Stadtkern, welcher in die Liste der 
UNESCO Weltkultur- und Weltnaturerbe aufgenommen wurde. 
Bis heute blieben Reste der spätgotischen Befestigungsanlage  
mit Toren erhalten. Der Hauptplatz Náměstí Zachariáše z 
Hradce ist umgeben von einer einzigartigen Ansammlung an 
gotischen und Renaissance-Stadthäusern mit einer Arkaden-
passage und Dachgiebeln im Stil der Renaissance, Barock und 
Klassik. Teil des historischen Stadtzentrums ist das nationale 
Kulturdenkmal Schloss Telč mit Galerie. Das Schloss gehört zu 
den Juwelen der mährischen Renaissance-Baukultur. 

sport & erholuNG
Wandern – Die Umgebung von Telč lässt das Herz eines jeden 
Wanderers höher schlagen. Im Umland finden sich zahlreiche 
Teiche, ausgedehnte Wälder, die höchste Erhebung des Tsche-
chisch-mährischen Hochlandes (Javořice), eine 800 Jahre alte 
Linde in der Ortschaft Praskolesy u Mrákotína, die Naturreser-
vate Großer Teich (Velký Pařezitý rybník) mit Hochmoor und 
Steinernes Meer mit der Burgruine Štamberk.

Weitere informationen zu Kultur & Geschichte der Stadt inkl. 
Veranstaltungskalender und Sport & Erholungsmöglichkeiten in 
der Region finden Sie auf: www.telc.eu

kultura & historie
staré město – „Moravské Benátky”, „Perla Vysočiny”, „Jezerní 
růže”, „Kamenná báseň”. Všechny tyto příměry patří právem 
Telči, šestitisícovému městu ležícímu na pomezí Čech a Moravy. 
Dominantou města je historické jádro zapsáno do Seznamu 
světového, kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Do dnešní 
doby se zde zachovaly pozůstatky pozdně gotického opevnění s 
bránami. Náměstí Zachariáše z Hradce je lemováno jedinečným 
souborem gotických a renesančních měšťanských domů s 
podloubími a renesančními, barokními a klasicistickými štíty. 
Součástí historického centra je také národní kulturní památka 
Státní zámek Telč s galerií. Zámek patří mezi klenoty moravské 
renesanční architektury. Návštěvníci mohou navštívit řadu expo-
zic a galerií a jsou pro ně po městě připraveny naučné stezky a 
další zajímavosti jako rozhledna Na Oslednicích.

sport & rekreace
turistika – Okolí Telče nadchne každého turistického 
nadšence. V okolí se nachází množství rybníků, rozlehlé lesy a 
nejvyšší vrchol Českomoravské Vrchoviny (Javořice), 800 let 
stará lípa v osadě Praskolesy u Mrákotína, přírodní rezervace 
Velký pařezitý rybník s močálem Vejtopa, osamocený skalní 
útvar Míchova skála a přírodní rezervace a kamenné moře se 
zříceninou hradu Štamberka.

další informace ke kultuře & dějinám města včetně kalendáře 
akcií a k možnostem sportu & rekreace v regionu najdete na: 
www.telc.eu

Telč
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beföRdeRungsTaRif TaRif jízdného

in der region Waldviertel gilt in allen öffentlichen 
Verkehrsmitteln der Tarif Verkehrsverbundes Niederösterreich-
Burgenland (VVNB). Ergänzend zum VVNB Tarif bieten die 
Gemeinden Hollabrun, Krems, Waidhofen/Thaya, Zwettl  
günstige Stadttarife an. Beide Tarifarten können kombiniert 
werden.

Auf der Waldviertel-Linie WA 15 gelten, neben dem VVNB Tarif 
für Fahrten innerhalb von Österreich, Sondertarife und beson-
ders günstige Saisontarife für grenzüberschreitende Fahrten 
nach bzw. Fahrten innerhalb von Tschechien.

Der Busfahrer berät Sie gerne beim Ticketkauf.

v regionu Waldviertel platí na všech linkách veřejné 
dopravy tarif jízdného dopravního sdružení Verkehrsverbund 
Niederösterreich-Burgenland (VVNB). Doplňkově k tarifu  
jízdného VVNB nabízí obce Hollabrun, Krems, Waidhofen/
Thaya, Zwettl městské tarify. Oba druhy tarifů je možné  
kombinovat.

Na autobusové lince WA 15 platí, vedle VVNB tarifu pro jízdy  
v Rakousku, zvláštní tarify a obzvlášť výhodné sezonní tarify 
pro přeshraniční jízdy do Česka příp. jízdy v Česku.

Při nákupu jízdenky Vám řidič rád poradí. 
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20 21

Wa 1  Krems – Gföhl – Zwettl – 
Vitis – Schrems – Gmünd 

Wa 2 Waidhofen – Horn

Wa 10 Waidhofen – Raabs

Wa 11 Waidhofen – Kautzen 

Wa 12 Waidhofen – Heidenreichstein

Wa 13 Waidhofen – Vitis

Wa 14 Waidhofen – Zwettl – Dobersberg

Wa 15 Raabs – Dobersberg – Telč

Wa 40 Gmünd – Schrems – Litschau
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fahRplan / jízdní Řád

Waldviertel-Linie WA 15 verkehrt an Fr, Sa, So und Feiertagen / autobusová linka WA 15 jezdí v Pá, So, Ne a o svátcích v Rakousku 
Feiertage im Jahr 2012 / svátky v roce 2012 (AUT): 15.08., 26.10., 01.11., 08.12., 25.12, 26.12.
Feiertage im Jahr 2013 / svátky v roce 2013 (AUT): 01.01., 01.04., 01.05., 09.05., 20.05., 30.05., 15.08., 26.10., 01.11., 25.12., 26.12.
*  Kleinbus (max. 8 Personen) / mikrobus (max. 8 osob); Rufbus (min. 45 Minuten vor Abfahrt telefonisch bestellen) / bus na telefonické objednání (objednat 

min. 45 minut před odjezdem): Tel. +43 810 810278
** Kleinbus (max. 8 Personen) / mikrobus (max. 8 osob)
Fahrplanänderungen vorbehalten / s výhradou změny jízdního řádu
Betreiber / provozovatel (WA 15): Dr Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG, Stromstraße 11, 1200 Wien, Tel. +43 1 33100 240

  Freitag / pátek      sa, so, Feiertag / so, Ne, svátek
  Wa15 WA11	 WA14 Wa15 WA14 Wa15	WA14 Wa15 WA14	 Wa15 WA14 Wa15	WA14
telč aut. nádr.  6:43   12:21  16:01  6:43  12:01  16:01 
dačice aut. nádr.  6:58   12:36  16:16  6:58  12:16  16:16 
slavonice aut. nádr.  7:16   12:54  16:34  7:16  12:34  16:34 
Waldkirchen/thaya ort  7:28   13:06  16:46  7:28  12:46  16:46 
dobersberg Waidhofner str.  7:36 7:37  13:14 13:15 16:54 16:55 7:36 7:37 12:54 12:55 16:54 16:55
Waidhofen/Th.	Busbahnhof	 	 				–	 7:57	 7:58	 					–	 13:33	 					–	 17:13	 				–	 7:55	 					–	 13:13	 					–	 17:13
Schwarzenau	Bahnhof	(an	/	pří.)		 				–	 	 8:19	 					–	 13:54	 					–	 17:34	 				–	 8:16	 					–	 13:34	 					–	 17:34
Schwarzenau	Bahnhof	(ab	/	odj.)		 				–	 	 8:21	 					–	 14:29	 					–	 17:45	 				–	 9:41	 					–	 14:28	 					–	 17:45
Zwettl	Busbahnhof	 	 				–	 	 8:54	 					–	 15:02	 					–	 18:18	 				–	 10:14	 					–	 15:01	 					–	 18:18
karlstein/thaya postamt  7:48   13:26  17:06  7:48  13:06  17:06 
raabs/thaya hauptstraße  7:58   13:36  17:16  7:58  13:16  17:16 

**

Telč – Raabs/ThaYa (mit anschlussverbindung / s napojením)
Fahrplanauszug / výtažek z jízdních ř ádů (gültig ab / platný od 06.07.2012)

  Freitag / pátek      sa, so, Feiertag / so, Ne, svátek
  WA14 Wa15 WA14 Wa15 WA14	 WA11 Wa15 WA14 Wa15	WA14 Wa15 WA14 Wa15
raabs/thaya hauptstraße   8:37  14:44   19:05  8:37  14:44  19:05
karlstein/thaya postamt   8:47  14:54   19:15  8:47  14:54  19:15
Zwettl	Busbahnhof	 	 7:38	 				–	 13:34	 					–	 17:34	 	 					–	 7:38	 				–	 13:03	 					–	 17:21	 					–

Schwarzenau	Bahnhof	(an	/	pří.)	 	 8:11	 				–	 14:07	 					–	 18:07	 	 					–	 8:11	 				–	 13:36	 					–	 17:54	 					–

Schwarzenau	Bahnhof	(ab	/	odj.)	 	 8:21	 				–	 14:27	 					–	 18:46	 	 					–	 8:21	 				–	 14:27	 					–	 18:48	 					–

Waidhofen/Th.	Busbahnhof	 	 8:41	 				–	 14:47	 					–	 19:06	 19:07	 					–	 8:41	 				–	 14:47	 					–	 19:08	 					–

dobersberg Waidhofner str.	 	 8:59	 9:00	 15:05	 15:07 	 19:23	 19:28	 8:59	 9:00	 15:05	 15:07	 19:26	 19:28
Waldkirchen/thaya ort	 	 	 9:05  15:12   19:33  9:05  15:12  19:33
slavonice aut. nádr.   9:15  15:22   19:43  9:15  15:22  19:43
dačice aut. nádr.   9:31  15:38   19:59  9:31  15:38  19:59
telč aut. nádr.   9:44  15:51   20:12  9:44  15:51  20:12

Raabs/ThaYa – Telč (mit anschlussverbindung / s napojením)
Fahrplanauszug / výtažek z jízdních ř ádů (gültig ab / platný od 06.07.2012)

*
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Telč
Waldviertel-linie Wa 15
autobusová linka Wa 15



Den VOR finden Sie auch auf
www.facebook.com/vorgmbh
Werden Sie Teil unserer Community!

Besser unterwegs

info & seRvice

ONLINE: www.vor.at
Tagesaktuelle Fahrpläne zum freien Download, den  
Tarifrechner sowie alle Infos zu Tickets finden Sie auf  
www.vvnb.at und www.vor.at

HOTLINE: 0810 22 23 24
Alles zu Fahrplan, Tickets und Preisen in der Ostregion.
Mo – Fr (Werktag) von 7 – 20 Uhr, Sa 7 – 14 Uhr
Zum Ortstarif aus allen Netzen

VORORT: servicecenter
Persönliche Beratung zur Mobilität in der Ostregion
in der BahnhofCity Wien West.
Öffnungszeiten: Mo – Fr (Werktag) von 8 – 18 Uhr

MOBIL: qando app
Die Fahrplanauskunft als App für Smartphone oder  
iPhone mit verfügbaren Echtzeitdaten gibt es kostenlos 
im Play Store oder App Store.

Weitere informationen in Deutsch 
und Tschechisch finden Sie auf:  

www.raabs-telc.eu

další informace a odkazy v 
němčině a češtině najdete na:  

www.raabs-telc.eu


