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POUŽITÉ ZKRATKY 

AUT, AU  Rakousko 

B+R   bike and ride  

BUS   autobus linkové dopravy 

CR   cestovní ruch 

CZ   Česká republika 

ČD   České dráhy 

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický ústav 

DZ   dopravní značení, dopravní značka 

HD   hromadná doprava 

JčK   Jihočeský kraj 

km   kilometr 

KrV   Kraj Vysočina 

KÚ   Krajský úřad 

min.   minuta, minut 

MTB   mountain bike 

NP   Národní park 

ORP   obec s rozšířenou působností 

os.   osob, osoba 

PÚR   Politika územního rozvoje 

PZS 3 SBI přejezdové zabezpečovací světelné zařízení, bez závor, s pozitivním 

signálem, kde je informace předávána obsluze  

PZS 3 ZBI přejezdové zabezpečovací světelné zařízení, se závorami, s 

pozitivním signálem, kde je informace předávána obsluze 

PZS 3 SBLI přejezdové zabezpečovací světelné zařízení, bez závor, s pozitivním 

signálem, kde je informace předávána obsluze a strojvedoucímu 
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PZS 3 ZBLI přejezdové zabezpečovací světelné zařízení, se závorami, s 

pozitivním signálem, kde je informace předávána obsluze a 

strojvedoucímu  

PZS 3SNI přejezdové zabezpečovací světelné zařízení, bez závor, bez 

pozitivního signálu, kde je informace předávána obsluze 

PZS 3ZNI přejezdové zabezpečovací světelné zařízení, se závorami, bez 

pozitivního signálu, kde je informace předávána obsluze 

PZS 3SNLI přejezdové zabezpečovací světelné zařízení, bez závor, bez 

pozitivního signálu, kde je informace předávána obsluze a 

strojvedoucímu 

PZS 3ZNI přejezdové zabezpečovací světelné zařízení, se závorami, bez 

pozitivního signálu, kde je informace předávána obsluze a 

strojvedoucímu 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

SDZ   svislé dopravní značení, svislá dopravní značka 

SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury 

SŽDC   Správa železniční dopravní cesty 

UAP   Územně analytické podklady 

UP   Územní plán 

UPD   územně plánovací dokumentace 

UUR   Ústav územního rozvoje 

VHD   veřejná hromadná doprava 

VRT   vysokorychlostní trať 

www   world wide web 

ZÚR   Zásady územního rozvoje 
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A. PŘEDMLUVA 

A.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY STUDIE 

Závěrečná zpráva k projektu „Studie udržitelnosti a rozvoje cestovního ruchu na trati 

Kostelec u Jihlavy – Slavonice“ je vypracována společností HaskoningDHV Czech 

Republic, spol. s r. o.  

Dokumentace, jejímž objednatelem je Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“, je 

zpracována v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.6.2014 v Telči (dále 

jen Smlouva).  

Dokumentace byla zpracována v rámci projektu DY-THA rail, respektive v rámci 
programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. 
Závěrečná zpráva je předkládána ke dni 31.7.2014. 

A.1.1 Předmět řešení a cíle studie udržitelnosti a rozvoje CR 

Předmětem řešení veřejné zakázky „Studie udržitelnosti a rozvoje cestovního ruchu na trati 

Kostelec u Jihlavy – Slavonice“ je posílení potenciálu a rozvoje CR v řešené oblasti mezi 

Kostelcem u Jihlavy a dolnorakouskými městy Waidhofen (a. d. Thaya) a Raabs (a. d. 

Thaya). Využití tohoto potenciálu je také záměrem česko-rakouského příhraničního 

projektu „DY-THA rail“ financovaného z operačního programu EÚS AT-CZ 2007-2013, 

v rámci kterého je předmětná studie zpracována. 

Na české straně je integrujícím prvkem a pomyslnou rozvojovou osou území stávající 

vedení železniční trati č. 227, na rakouské straně je to připravovaná cyklistická trasa Die 

Thayarunde vedená částečně po již existujících cyklotrasách a částečně po zrušených 

železničních tratích mezi Waidhofenem a. d. Thaya a hranicí ČR, respektive mezi městy 

Göpfritz a. d. Wild a Raabs a. d. Thaya. 

Dílčími úkoly zpracované studie jsou analýzy stávajícího technického stavu železniční 

infrastruktury na trati č. 227 a stav prací na připravované cyklostezce Die Thayarunde, 

v neposlední řadě také stručné zmapování a následné vyhodnocení stávajících kulturních a 

doprovodných akcí, které se dnes konají v obcích podél stávajících i bývalých železniční 

tratí, respektive podél plánované cyklostezky.  

Na analytickou část studie navazuje část návrhová, která přináší nárhy vedoucí 

k zatraktivnění železniční trati č. 227 a návrhy na doplnění dalších turistických aktivit či 

atraktivit v řešeném území. Součástí studie je také posouzení a zhodnocení návaznosti 
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zpracované koncepce udržitelnosti a rozvoje cestovního ruchu na strategické a plánovací 

dokumenty republikové, krajské i lokální úrovně.  

Cílem projektu je nastínění postupů a navrhnutí takových projektů (produktů), které 
do budoucna pomohou zintenzivnění cestovního ruchu prostřednictvím zlepšení 
stávající nabídky turistických atraktivit podél železniční trati č. 227 v návaznosti na 
vznikající cyklostezku Die Thayarunde v Rakousku. 

A.1.2 Zasazení studie do širších historických vztahů a souvislostí 

Ve druhé polovině 19. století se aktuální otázkou stalo dopravní napojení jihozápadní 

Moravy na stávající síť železničních tratí. Budované dráhy (tj. Rakouská severozápadní 

dráha a Českomoravská transverzální dráha) totiž jihozápadní část Moravy míjely. V roce 
1886 započal proces, jehož výsledkem mělo být železniční propojení Rakouské 
severozápadní dráhy s Dráhou císaře Františka Josefa s odbočením přes Telč 
k Českomoravské transverzální dráze. Projekt na stavbu dráhy se skládal ze dvou částí. 

První byla trasa Moravské Budějovice – Jemnice – Slavonice – Nová Bystřice – Třeboň, 

druhou částí byly předpokládané odbočky ze Slavonic na Dačice – Telč – Kostelec a do 

Rakouska na Waidhofen an der Thaya a Schwarzenau. Později, po odmítnutí města 

Slavonice stát se železniční křižovatkou, měla být hlavní stanice dráhy zřízena v Dačicích. 

Nedostatek potřebného kapitálu a upřednostňování lokálních zájmů jednotlivých měst ale 

způsoboval neustálé oddalování začátku stavby dráhy. Když se postupem času ukázalo 

jako nereálné postavit celou projektovanou dráhu najednou, vznikly lokální snahy o 

postavení alespoň některých vybraných úseků. V roce 1888 tak byla postavena dráha 

z Moravských Budějovic do Jemnice, v roce 1889 poté z Kostelce do Třeště. V roce 1890 

vzešla iniciativa také z Telče, která usilovala alespoň o napojení na kosteleckou dráhu. 

Životaschopnějším se však nakonec ukázal být projekt podporovaný 
dolnorakouským městem Zwettl z roku 1892. Projekt předpokládal vybudování dráhy 

z Jihlavy přímým směrem na jih k Dunaji, což by urychlilo přímé spojení z Čech, respektive 

z Prahy, do Itálie. Trať měla vést z Jihlavy či Kostelce přes Třešť – Telč – Dačice – 

Slavonice až ke Dráze císaře Františka Josefa a pak dále na jih k Dunaji a k Západní dráze 

císařovny Alžběty vedoucí podél Dunaje. Z trasy měly být poté vybudovány odbočky na 

Moravské Budějovice a na Novou Bystřici.  

Tím byl definitivně odsouzen k zániku původní projekt dráhy z roku 1886, neboť navržený 

projekt města Zwettlu nalezl podporu také v Dačicích a ve Slavonicích a rovněž i u široké 

veřejnosti na trase, kterou měla tato dráha procházet. Na území Moravy bylo třeba ještě 

rozhodnout, zda má dráha vedená z Telče vyústit přes Třešť v Kostelci nebo vést z Telče 
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přes Stonařov do Jihlavy a zcela minout Třešť. Po protestech Třeště bylo ministerstvem 

obchodu ve Vídni rozhodnuto o vedení trasy z Telče přes Třešť. 

   

Obr.1. Konečné železniční propojení Waidhofenu a Telče (zdroj: kurátor muzejní expozice 
v Telči, p. Richard Cila)  

Jednotlivé úseky dráhy byly uváděny do provozu postupně v závislosti na tehdejší 

ekonomické situaci. Kromě úseku Schwarzenau – Waidhofen a. d. Thaya, uvedeného do 

provozu roku 1891, byla roku 1896 zprovozněna pro cestující veřejnost také již vybudovaná 

trať Moravské Budějovice – Jemnice. 

Úsek mezi Kostelcem a Telčí byl stavebně dokončen po jednom roce prací a provoz na 

něm byl zahájen dne 13. srpna 1898. Zahájení stavebních prací na úseku z Kostelce do 

Telče přispělo také k vyšší aktivitě příznivců železnice v Dačicích. Moravský zemský sněm 

odhlasoval počátkem roku 1898 subvenci na 29 km tratě Telč – Slavonice a totéž učinil 

také Dolnorakouský sněm pro úsek Slavonice – Waidhofen a. d. Thaya. V projektu muselo 

být provedeno několik důležitých změn, zejména s umístěním nádraží v Dačicích a 

s přemostěním řeky Dyje u Toužína. Po zkouškách mostů koncem srpna 1902 však byla 

v neděli 7. září 1902 trať slavnostně uvedena do provozu, kdy slavnostně vyzdobený 
vlak z Telče přijel do Dačic, aby po krátké zastávce pokračoval až do Slavonic.  

V roce 1903 byl dne 21. června uveden do provozu také úsek Slavonice – Waidhofen 
o délce 27,5 km, postavený stavební společností Union z Vídně. Tím byla zprovozněna 
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celá spojovací trať mezi Českomoravskou transverzální dráhou a Dráhou císaře Františka 

Josefa. Na rakouské straně se však již nikdy nepodařilo postavit další plánovanou trať 

směrem na jih k Dunaji. Původní plány na propojení českých zemí, oblastí kolem Dunaje a 

na jih až do Itálie tak skončily jen pár kilometrů od tohoto evropského veletoku v obci 

Martinsberg. 

Do začátku první světové války byla trať v provozu jen dvanáct let. Po vzniku 

Československé republiky byla trať již jako součást ČSD vedle osobní dopravy využívána 

také k nákladní dopravě místními průmyslovými podniky (masné a uzenářské firmy, 

textilními závody v Třešti a ve Slavonicích, strojírnami v Dačicích, Telči a Třešti a pilami ve 

Slavonicích). K továrnám blízko trati (např. v Hodicích a v Kostelci) byly vybudovány od 

hlavní trati také navazující železniční vlečky. Nákladní dopravu využívala také místní 

hospodářská družstva, která měla postavena svá skladiště poblíž kolejiště nádraží v Třešti, 

Telči, Dačicích i ve Slavonicích. Během druhé světové války a především pak v jejím 

závěru byla trať hojně využívána k vojenským transportům německých branných sil. 

Důvodem byly intenzivní útoky na hlavní železniční tahy vedoucí územím protektorátu i 

Východní Marky tehdejší Velkoněmecké říše. Po skončení druhé světové války byla trať 

v důsledku následujících politických událostí ve Slavonicích směrem do Rakouska zrušena. 

Rozdělením Evropy v době studené války a vznikem Železné opony tak následně došlo 

k trvalému přerušení železniční dopravy mezi Slavonicemi a Waidhofenem. 

 

Obr.2. Železniční zastávka Fratres okolo roku 1975 (zdroj: p. Thomas Anton)  
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Ve druhé polovině 20. století byla zbývající trať na české straně ještě hojně využívána 

k osobní a nákladní dopravě z místních závodů, avšak postupně s rozvojem automobilismu 

ztrácela na významu, neboť přepravované dopravní objemy se postupně přenesly na 

budovanou silniční síť. Obdobně tomu bylo i na rakouské straně, kde byla železniční 

osobní doprava do Fratres provozována až do roku 1977. 

 

Obr.3. Seznam stanic místní dráhy Kostelec – Slavonice – Schwarzenau (zdroj: kurátor 
muzejní expozice v Telči, p. Richard Cila) 
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Po změně politických a hospodářských poměrů v Československu v listopadu 1989 

existovaly sice po obou stranách státních hranic snahy o opětovné spojení 

dolnorakouského a moravského úseku trati, ty se však již nikdy nezrealizovaly. Na české 

straně hranic je tak železniční trať č. 227 dosud provozována, avšak na rakouské straně již 

několik let běží projekt přestavby bývalé železniční infrastruktury na cyklistickou trasu 

nazvanou Die Thayarunde. 

I přes nastíněný vývoj mapující trvalé zhoršování dopravní dostupnosti obou příhraničních 

regionů lze konstatovat, že železniční trať na české straně i vznikající cyklotrasa na 
rakouské straně skýtá značný potenciál v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch je 
poté jedním z důležitých impulzů pro další potřebný rozvoj obou řešených 
příhraničních regionů. Stávající i budoucí využití tohoto potenciálu je poté záměrem již 

zmíněného česko-rakouského příhraničního projektu „DY-THA rail“. 

A.2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ STUDIE 

Metodika zpracování studie udržitelnosti byla zvolena s ohledem na potřebné zohlednění 

všech konkrétních směrů rozvoje (cílů studie) a primárně vychází ze základních principů 

územního, strategického i dopravního plánování. 

V rámci přípravy analytických a rozborových prací byl zvolen přístup založený na obecně 

uznávané metodologii práce s daty, tedy na jejich sběru, přesné interpretaci, kombinaci, 

porovnání a následném kritickém hodnocení. 

Hlavním bonusem pro zvolenou metodu práce je především důraz kladený na fyzický 

průzkum a detailní znalost řešeného území. Současně bylo v následujících etapách 

zpracování studie využito i multioborového přístupu při analýze a interpretaci existujících 

podkladových dat. V neposlední řadě bylo použito také metod týmové práce, zejména 

brainstormingu zpracovatelského týmu, především pak při vlastním návrhu řešení rozvoje 

cestovního ruchu v zájmovém území. 

A.2.1 Základní sběr dat a informací o problematice CR v řešeném území 

Metodika zpracování Studie udržitelnosti a rozvoje cestovního ruchu na trati Kostelec u 

Jihlavy – Slavonice vychází v první řadě ze standardizovaných a ověřených postupů 

terénních průzkumů a související práce s dostupnými podkladovými daty (sběr dat, rešerše 

dostupných informačních kanálů, třídění a příprava dat k dalšímu zpracování). 

Průběžně prováděný základní sběr dat byl navíc doplněn formou konkretizovaných 

anketních dotazníků adresovaných na hlavní partnery projektu pocházející z řešeného 

území. Příklad anketního dotazníku adresovaného všem hlavním partnerům věnujícím se 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 12 
 

problematice cestovního ruchu v řešeném území podél železniční trati č. 227 je obsahem 

PŘÍLOHY 8 této zprávy. Dotazník byl následně přeložen do německého jazyka a osloveni 

byli také partneři z příhraničních rakouských oblastí. Seznam oslovených partnerů na české 

i rakouské straně je uveden v PŘÍLOZE 7 této zprávy. 

Důvodem a cílem zvoleného postupu získávání informací o problematice cestovního ruchu, 

respektive o všech hlavních kulturních a společenských akcích s regionálním přesahem 

v řešeném území, bylo vytvoření co největší databáze znalostí o stávajícím fungování 

řešeného území. Na základě této databáze byly následně provedeny detailní analýzy všech 

důležitých témat studie udržitelnosti, které vychází ze zadání projektu. 

A.2.2 Popis provedených terénních a doplňkových dotazovacích průzkumů 

Získání plastického obrazu o stavu stávající dopravní infrastruktury a existujících územních 

i dopravně-funkčních vazbách bylo založeno na detailním fyzickém průzkumu celé řešené 

oblasti. Podkladem pro sestavení programu a itineráře terénních průzkumů řešeného 

území byly jednak závěry z prvních pracovních jednání vedených se zástupci zadavatele 

studie a také hlavní cíle a směry rozvoje stanovené zadáním studie. Podrobnost a itinerář 

provedených terénních průzkumů odpovídal rozsahu řešeného území navazujícího na 

železniční trať č. 227 i na připravovanou cyklistickou trasu Die Thayarunde v Rakousku. 

Terénní průzkum byl proveden automobilem či vlakem v kombinaci s pěším a cyklistickým 

průzkumem. Součástí terénního průzkumu byly také osobní návštěvy (spojené s 

nestrukturovanými rozhovory) v turistických informačních centrech v řešeném území, dále u 

vybraných zainteresovaných subjektů cestovního ruchu v řešeném území a u vybraných 

partnerů projektu. Dotazy byly směřovány na stávající problematiku cestovního ruchu, 

existující turistické atraktivity v území, jejich napojení na dopravní infrastrukturu i na 

možnosti vzájemného provázání konkrétních akcí či atraktivit, případně vytvoření nových 

produktů cestovního ruchu. 
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Obr.4. Schematický záznam tras a termínů prováděných fyzických průzkumů řešeného území  
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A.2.3 Přínosy zvolených průzkumových, analytických a návrhových metod 

Metodika zpracování studie udržitelnosti byla založena na detailním průzkumu všech 

stávajících funkčních vazeb a souvislostí v řešeném území, majících vliv na problematiku a 

potenciál cestovního ruchu v celé zájmové oblasti. Výchozími premisami pro volbu 

metodiky zpracování byly: 

• fyzická znalost řešeného území je nezastupitelná, 
• informace, dojmy a pocity nabyté v rámci fyzického terénního průzkumu území jsou 

základním pilířem zpracování navazující strategie, 
• základní rámec navrhovaného řešení se formuje již v rámci fyzického terénního 

průzkumu území. 

Součástí věcně správného řešení návrhu rozvoje cestovního ruchu pak bylo nejenom 

vhodné geografické vymezení řešené oblasti a zahrnutí všech souvisejících aspektů, ale 

také zasazení problematiky cestovního ruchu do historicko-kulturních souvislostí a kontextu 

celého řešeného regionu. Použitá metodika tak ve výsledku úspěšně propojila územně 

plánovací a strategický přístup k práci s daty, s analytickou a následně i kreativní 

návrhovou činností všech členů zpracovatelského týmu. 

A.3 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ 

V rámci řešení problematiky rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území podél železniční 

trati č. 227 a připravované cyklostezky Die Thayarunde byly během zpracování projektu a 

vytváření závěrečné zprávy použity následující podklady a zdroje informací: 

1. Aktualizace potenciálu cestovního ruchu v ČR, UUR 2011 

2. Aktulizace rozvojové strategie mikroregionu Dačicko (2012 – 2017), BESI 2011 

3. Analýza potenciálů zpracovaná v rámci projektu „Vytváření Evropského regionu Dunaj-Vltava“, 

2011 

4. Dopravní plán kraje Vysočina, KÚ KrV 2011 

5. Dopravní průzkumy a místní šetření, HaskoningDHV 2014 

6. Dosažitelnost spojuje – doprovodná oblastní studie, UDIMO 2013 

7. Historie místní dráhy Kostelec – Telč – Slavonice 1898-2014, Richard Cila 2014 

8. Internetový anketní dotazník ke stavu a rozvoji problematiky CR, HaskoningDHV 2014 

9. Internetové stránky města Dačice, dostupné z www.dacice.cz 

10. Internetové stránky města Jemnice, dostupné z www.mesto-jemnice.cz 

11. Internetové stránky města Kostelec u Jihlavy, dostupné z www.kostelec-u-jihlavy.cz 

12. Internetové stránky města Telč, dostupné z www.telc.eu 
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13. Internetové stránky města Třešť, dostupné z www.trest.cz 

14. Internetové stránky obce Dešná, dostupné z www.desna.cz 

15. Internetové stránky obce Hodice, dostupné z www.hodice.cz 

16. Internetové stránky obce Písečné, dostupné z www.pisecne.cz 

17. Internetové stránky projektu Die Thayarunde, dostupné z www.thayarunde.at 

18. Internetové stránky projektu RAILHUC, dostupné z http://www.kr-urady.cz/webove-stranky-

projektu-railhuc/d-4044733 

19. Internetové stránky Wikipedia, dostupné z www.wikipedie.cz 

20. Internetové stránky společnosti ŘSD, dostupné z www.rsd.cz 

21. Internetové stránky společnosti SŽDC, dostupné z www.szdc.cz 

22. Marketingová studie turistického regionu Telčsko, DHV 2007 

23. Metodika koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných 

aglomeracích a ve volné krajině, Nadace Partnerství a CDV 2010 

24. Monitoring návštěvnosti v Telči, CzechTourism 2014 

25. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, 2013 

26. Politika územního rozvoje ČR, UUR 2008 

27. Politika územního rozvoje ČR, UUR 2013 

28. Pracovní jednání a konzultace se zástupci zadavatele, 2014 

29. Program rozvoje kraje Vysočina, 2011 

30. Prověření obnovení ŽD přes česko-rakouský přechod Slavonice-Fratres, SUDOP 2003  

31. Přehled železničních přejezdů na trati Kostelec – Telč – Slavonice, 2014 

32. Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v kraji Vysočina na období 2014 – 2020, KP 

Projekt 2014 

33. Strategický plán rozvoje města Třešť, Třešť 2007 

34. Strategie rozvoje CR v Jihočeském kraji na roky 2009 – 2013, KÚ JČk 2009 

35. Strategie rozvoje CR v kraji Vysočina na období 2008-2013, KÚ Vysočina 2208 

36. Využití potenciálu cestovního ruchu v ČR, UUR 2010 

37. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, JČk 2011 

38. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (Návrh 1. aktualizace), JČk 2014 

39. Zásady územního rozvoje kraje Vysočina, KrV 2008 

40. Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (1. aktualizace), KrV 2012 
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B. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 
 

Charakteristika zájmového území je pojata především z pohledu definice a geografického 

vymezení celého zájmového území studie, dále specifikace stávajících územních 

souvislostí a územních vazeb, stejně tak základního využití území ve vztahu ke stávajícímu 

turistickému ruchu na české i rakouské straně řešeného území.  

B.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

B.1.1 Geografické vymezení zájmového území 

Řešené území se rozkládá v jižní části kraje Vysočina, částečně v nejvýchodnější části 

Jihočeského kraje, také v severních oblastech dolnorakouského okresu Waidhofen. 

Z pohledu českých a moravských okresů se řešené území nachází v oblasti 

jindřichohradeckého a jihlavského okresu. Na české straně je osou řešeného území 

stávající železniční trať č. 227, na rakouské straně je integrujícím prvkem připravovaná 

cyklotrasa Die Thayarunde trasovaná částečně po existující cyklistické infrastruktuře a 

částečně po bývalých železničních tratích mezi městy Raabs a Göpfritz, respektive mezi 

městy Fratres a Waidhofen. Dalšími osami a integrujícími prvky jsou vodní toky, na české 

straně je to především tok Moravské Dyje pramenící jihovýchodně od města Třešť a 

protékající řešeným územím v ose měst Telč – Dačice – Písečné a dále ke státní hranici s 

Rakouskem. Na rakouské straně je to řeka Thaya protékající městy Waidhofen, 

Dobersberg, Karlstein a Raabs. Ve městě Raabs an der Thaya se Moravská Dyje spojuje 

se svou rakouskou sestrou a společně se vydávají směrem k oblasti NP Podyjí (Thayatal). 

Na české straně řešeného území je velmi významným geografickým útvarem oblast 

Javořické vrchoviny. Mezi městy Kunžak, Nová Bystřice a Slavonice se tato oblast pro svůj 

přírodní charakter, početné vodní hladiny a rozsáhlé lesní komplexy, nazývá Českou 

Kanadou. 

B.1.2 Základní specifikace širších územních vztahů 

Širší územní vztahy a vazby v řešeném území nutně kopírují rozložení nejvýznamnějších 

lidských sídel v oblasti, respektive komunikačních spojnic mezi těmito městy, které zajišťují 

dostupnost regionálních center ze širší oblasti. 

Na severu řešeného území je zřejmá silná přitažlivost krajského města Jihlavy, směrem 

k západu se jedná o správní i územní vazbu na Jindřichův Hradec, na rakouské straně je 
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poté nejdůležitější vazbou z hraničního regionu a z řešené oblasti Podyjí směr na okresní 

město Waidhofen. 

Důležitými lokálními centry z pohledu místních územních vazeb v řešené oblasti jsou  

města Telč, Třešť, Dačice, Raabs a Gros-Siegharts. Z pohledu nadregionálních územních 

vazeb je možné základní územní vazby z/do řešené oblasti rozdělit mezi směry na Vídeň, 

Prahu, Brno, České Buděovice a Linz. 

Zprostředkování lokálních i regionálních vazeb a napojení řešeného území na vyšší územní 

celky je v dnešní době zajištěno především pomocí existující sítě pozemních komunikací. 

Na české straně jsou to významné státní silnice I/23 a I/38 a také vybrané krajské silnice II. 

třídy (například 151, 152, 406). Na rakouské straně jsou to waidhofenské okresní cesty 

číslo 30 a číslo 36. 

B.1.3 Charakteristika využití řešeného území 

Základní stávající využití severních oblastí podél železniční trati č. 227 odpovídá krajině 

s vyšší mírou urbanizace. Hlavní cílové využití takovéto krajiny je intenzivní zemědělská 

výroba a s ní spojené aktivity, dále bydlení, místní i nadmístní veřejná vybavenost a místní 

a nadmístní ekonomické aktivity. Na tuto krajinu navazuje krajina lesní (například Javořická 

vrchovina), lesozemědělská harmonická (kolem Telče), rybniční i zemědělská běžná. 

Z pohledu cestovního ruchu je důležitá návaznost právě na krajinu lesní a také na krajinu 

rybniční. Hlavní cílové využití rybniční krajiny totiž spočívá v zemědělství, rybníkářství, 

bydlení a cestovním ruchu včetně rekreace. Pro krajinu lesní je poté cílovým využitím lesní 

hospodářství, cestovní ruch a rekreace, bydlení a drobné místní ekonomické aktivity. 

Z pohledu krajinného rázu je pro severní oblast podél železniční trati důležitá oblast 

Telčsko, kde je nutné trvale chránit kulturní prostor kolem Telče a přírodní charakter 

typických prostorů v nivě Moravské Dyje. Podél jihočeského úseku železniční trati č. 227 

taktéž dominuje krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace, na ní pak navazuje 

krajina lesozemědělská a lesní (západně od Slavonic). 

Na rakouské staně příhraniční oblasti pokračuje využití území odpovídající krajině lesní a 

lesozemědělské, případně zemědělské. Kolem integračních os (dříve železničních tratí do 

Raabsu a Waidhofenu, stejně tak podél řeky Thaya a hlavních silničních tahů) lze 

konstatovat využití ve formě urbanizované krajiny. V krajině příhraniční lesozemědělské je 

stejně jako na naší straně státní hranice jedním ze základních předpokladů udržitelného 

rozvoje rozvíjení cestovního ruchu. 
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C. NÁVAZNOST NA EXISTUJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ STUDIE 

 

V rámci návaznosti studie udržitelnosti a rozvoje cestovního ruchu byla provedena obšírná 

rešerše vybraných strategických, územně - plánovacích a dalších rozvojových dokumentů, 

například z oblasti cestovního ruchu. Seznam použitých dokumentů je obsahem kapitoly o 

použité literatuře a využitých informačních kanálech. 

C.1 VZTAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍM DOKUMENTŮM STÁTNÍ, 
KRAJSKÉ I LOKÁLNÍ ÚROVNĚ 

C.1.1 Vztah k UPD státní úrovně 

Základním územně plánovacím nástrojem na republikové úrovni je tzv. Politika územního 

rozvoje (PÚR). Tento dokument schválila Vláda ČR dne 20.7.2009 usnesením č. 929. Dne 

9. srpna 2013 poté Vláda ČR projednala Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje 

České republiky 2008 (dále též „Zpráva“) a na jejím základě rozhodla o zpracování návrhu 

aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky v souladu s § 35 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

V době zpracování studie byl zveřejněn návrh aktualizace PÚR ČR a Vyhodnocení návrhu 

aktualizace PÚR ČR na udržitelný rozvoj území a současně proběhlo veřejné projednání 

těchto dokumentů (červenec 2014). Do doby projednání a schválení aktualizace Politiky 

územního rozvoje České republiky vládou ČR však nadále platí Politika územního rozvoje 

České republiky 2008. Dokument PÚR 2008 definuje mimo jiné i tyto zásadní 

celorepublikové priority: 

• Vytvářet podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou 
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i 
infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 
venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

• Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě 
osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí 
regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s 
venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a 
dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

• Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s 
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy 
dopravy (např. železniční, cyklistickou).  
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• Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při 
zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z 
hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro 
různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).  

• Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem 
na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších cest s 
doprovodnou zelení a cyklistických cest.  

 
Pro možnost prosazení těchto i všech ostatních zásad udržitelného rozvoje a republikových 

priorit definuje dokument PÚR hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy, dále specifické 

oblasti a v neposlední řadě také plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury.  

Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány především v územích, v nichž z 

důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené 

požadavky na změny v území. Ve vztahu k řešené oblasti kolem železniční trati 
Kostelec u Jihlavy – Slavonice PÚR neidentifikuje žádné hlavní rozvojové oblasti ani 
rozvojové osy. Nejbližší rozvojovou oblastí je OB 11 Jihlava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5. Celorepublikové rozvojové oblasti a osy (zdroj: PÚR 2008) 

Dokumentace PÚR dále definuje tzv. Specifické oblasti. Specifické oblasti jsou 

vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR dlouhodobě 
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projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy se zajištěním 

vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti 

společenství obyvatel území (uvedené v důvodech vymezení). Přitom se jedná o území se 

specifickými hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového 

významu, nebo které svým významem přesahují území kraje. Stanovené specifické oblasti 

pokrývají především hraniční oblasti ČR (například Krkonoše, Šumava, apod.) Ve vztahu 
k řešené oblasti kolem železniční trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice PÚR 2008 opět 
neidentifikuje žádné specifické oblasti. 

Dokumentace PÚR definuje také zásadní plochy a koridory dopravní a technické 
infrastruktury celorepublikového významu. V oblasti dopravy je cílem PÚR budoucí 

zajištění vyšší kvality dopravy, např. zvýšení přepravní rychlosti dopravy a atraktivity 

železniční dopravy. Ve vztahu k řešené oblasti kolem železniční trati Kostelec u 
Jihlavy – Slavonice však PÚR neidentifikuje žádné dopravní plochy ani koridory 
nestanovuje, kromě východně se nacházející koridoru S8 podél státní silnice I/38 

havlíčkův Brod – Jihlava – Znojmo. 

C.1.2 Vztah k vybrané UPD krajské úrovně 

Územně plánovacími dokumenty krajské úrovně pro řešenou oblast kolem železniční trati 

Kostelec u Jihlavy – Slavonice jsou Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR KrV) 

a Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JČk). 

Z pohledu platnosti dokumentace ZÚR KrV je důležité datum 18.9.2012, kdy zastupitelstvo 

kraje usnesením 0468/05/2012/ZK rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního 

rozvoje Kraje Vysočina, které dne 23.10.2012 nabyly účinnosti. Původní ZÚR KrV byly 

platné od roku 2008. 

Priority ZÚR KrV spočívají ve zlepšení dopravní dostupnosti a oslužnosti celého okraje, 

intenzivnějším rozvoji cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování sítě pěších 

a cyklistických tras. V neposlední řadě také ve zlešení dostupnosti i přes hranice kraje 

Vysočina.  

Stejně jako nadřazená celorepubliková UPD stanovuje i ZÚR KrV rozvojové osy a oblasti, 

tentokráte však krajského významu. ZÚR vymezují na území Kraje Vysočina tři rozvojové 

oblasti krajského významu a pět rozvojových os. Z pohledu studie udržitelnosti je 

nejdůležitější rozvojová osa OSk 2 Jihlava – Trešt – Telč – (Dačice). ZÚR stanovují pro tuto 

osu následující zásady: 

• zlepšit parametry páteřní silnice rozvojové osy II/406 včetne obchvatu sídel a 
nového připojení na silnici II/602, 
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• posilovat Telč jako důležité centrum osídlení, 
• územní rozvoj soustředit též v prostorech Trešť – Hodice a Kostelec, 
• sledovat možnosti kooperace s blízkým centrem Dačice v Jihočeském kraji, 
• posilovat význam železničního spojení v rozvojové ose, 
• respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 
• chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvářet 

krajinu. 

V návaznosti na Jihočeský kraj je důležitá také specifická oblast krajského významu 

Jemnicko, kde je žádoucí především:  

• zlepšovat podmínky dopravní obslužnosti území a posilovat dopravní vazby na obce 
Jemnice, Moravské Budějovice, obce v Jihočeském kraji (Slavonice) a 
Jihomoravském kraji (Znojmo),  

• v rámci podpory přeshraniční kooperace s Rakouskem posilovat úroveň a přepravní 
význam silnice II/410 v úseku Jemnice – Raabs an der Thaya,  

• zlepšovat prostupnost území podporou rozvoje cyklistické dopravy ve vazbě na 
stávající hodnoty území a nadřazenou síť cyklistických tras, 

• podporovat ekologicky šetrné formy cestovního ruchu a aktivně podporovat 
vytváření nových pracovních príležitostí a budování infrastruktury v oblasti 
cestovního ruchu, 

• podporovat rekreaci a turistiku ve vazbě na vodní nádrž Vranov. 

 
Z pohledu nižších (Telč) a lokálních center (Třešť, Jemnice) stanovuje ZÚR pořeby zlepšit 

situaci v jejich dopravním napojení a v dopravní obsluze center a jejich spádového území. 

Současně je stanovena potřeba chránit kulturní a přírodní hodnoty a využít je pro udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu. ZÚR v rámci dopravní kapitoly vymezují jednak koridory pro 

homogenizaci silnic I., II., a III. třídy, dále obchvaty obcí a další opatření. ZÚR vymezují na 

území kraje také síť železničních tratí mezinárodního, republikového (tj. celostátního) a 

nadmístního významu zahrnující: 

• železniční tratě celostátních drah č. 230 a 250, které jsou součástí dopravního 
koridoru konvenční železniční dopravy mezinárodního významu C-E 61 
vymezeného PÚR 2008, 

• další železniční tratě celostátních drah č. 240, 224, 225, 238 a 241, 
• železniční tratě regionálních drah č. 212, 227, 237, 243, 251 a 252. 

V souvislosti s uvedeným je třeba konstatovat, že ZÚR dále stanovují požadavek na 

koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při zpřesňování vymezení ploch pro 

modernizaci tratí, zejména: 

• modernizace trati Brno – Havlíčkův Brod – Kolín, 
• elektrizace trati včetně předelektrizačních úprav Rapotice – Jihlava, 
• revitalizace trati Kostelec u Jihlavy – Telč – Slavonice. 
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Obr.6. Rozvojová osa v zájmové oblasti Jihlava – Třešť – Telč (zdroj: ZÚR KrV 2012) 

ZÚR JČk podobně jako ZÚR KrV vymezují koridory a plochy pro záměry mezinárodního, 

republikového i nadmístního krajského významu. O vydání Zásad územního rozvoje 

Jihočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo JČ kraje na svém 26. zasedání dne 13. 9. 2011. 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje poté nabyly účinnosti dne 7. listopadu 2011. V 

současné době probíhají práce na první aktualizaci těchto zásad. K dispozici je tak verze 

procházející aktuálně veřejným projednáním. 

Mezi hlavní priority ZÚR JČk patří mimo jiné zabezpečení rozvoje cestovního ruchu na 

území Jihočeského kraje, tzn. vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality 

a aktivit cestovního ruchu v oblasti turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace včetně 

vytváření podmínek pro uplatňování mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a 

mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech. 

Cílem těchto aktivit je poté intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení 

prostupnosti krajiny a to i v přeshraničním turistickém styku.  

Další prioritou je vytváření podmínek pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického 

vybavení, tzn. zajištění nezbytného rozvoje nadřazených systémů dopravní obsluhy a 

veřejného technického vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj a 

pro stabilizaci hospodářských činností na území kraje.  

Stejně jako ZÚR KrV vymezuje i ZÚR JČk hlavní rozvojové osy a oblasti. Z pohledu 

zájmového řešeného území je poté důležitá Rozvojová osa Slavonicko – Dačická. 

V rámci této osy definuje ZÚR JČk následující požadavky a zásady:  
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• řešit územní souvislosti silnice II/406 a s ohledem na její polohu a technické řešení 
zajistit koordinaci s Krajem Vysočina, 

• řešit záměr prodloužení regionální železnice 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice 
jižním směrem na hranici s Rakouskem, 

• chránit pohledově významná panoramata měst Dačice a Slavonice, coby kulturní a 
urbanistické hodnoty území,  

• při návrhu rozvoje zohlednit památkově, přírodně a krajinářsky cenná území, která 
jsou předmětem ochrany a která se nacházejí v této rozvojové ose, 

• skloubit rozvoj s podmínkami ochrany, zejména v územích dotčených přírodním 
parkem Česká Kanada.  

Z pohledu požadavků na koordinaci územně plánovací činnost obcí je poté důležitým 

bodem požadavek na řešení vymístění cyklistické dopravy ze silnic nadmístního významu, 

nejlépe vymezením samostatných cyklostezek, a zajištění jejich návaznosti na síť 

stávajících cyklostezek či cyklotras. 

 

Obr.7. Rozvojová osa v zájmové oblasti Dačice – Slavonice (zdroj: ZÚR JČk 2011) 

C.1.3 Vztah k UPD lokální úrovně 

Vztah územně plánovací dokumentace obcí a měst nacházejících se na trati č. 227 byl 

zkoumán na úrovni Třeště, Telče, Dačic a Slavonic.  

UP města Telč například zmiňuje do budoucna již těžko uchopitelný potenciál 

předpokládaného prodloužení trati č. 227 do Rakouska a poté stále otevřenou otázku 

lepšího dopravního napojení na krajské město Jihlavu. Na území města Telč samotného je 

poté třeba řešit stávající (výhledové) střety železnice se silnicemi I. a II. třídy (obchvaty 
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města Telč), stejně tak střety s nemotorovou dopravou. V souvislosti s tím je v plánu 

například cca 300 metrů dlouhá přeložka železniční trati.  

V Třešti se plánuje přeřešení stávajícího úrovňového železničního přejezdu ve směru od 

Kostelce a to v souvisloti s obchvatem města na silnici II/406. 

Platná UPD města Slavonice prozatím také obsahuje informace o respektování záměru na 

prodloužení železniční trati č. 227 do Rakouska, dále navrhuje přeřešení vybraných 

železničních přejezdů, případně jejich zrušení. Součástí dopravního řešení města 

Slavonice je také myšlenka na přesunutí autobusového nádraží k železničnímu.  

V Dačicích zatím platný územní plán respektuje jak stávající vedení trati, tak i polohu 

existujících zastávek a stanic železniční dopravy. 

C.2 VZTAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ KE STRATEGICKÝM A ROZVOJOVÝM STUDIÍM 
ZAMĚŘENÝM NA CESTOVNÍ RUCH 

V rámci návaznosti studie udržitelnosti na problematiku cestovního ruchu byla provedena 

obšírná rešerše také v minulosti zpracovaných studií a dokumentů věnujících se 

problematice CR na celostátní úrovni, na úrovni krajů i na místní lokální úrovni vybraných 

ORP či mikroregionů. 

C.2.1 Pohled celostání úrovně na problematiku CR v řešeném území 

Z pohledu celostátní úrovně bylo řešené území mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi 

zkoumáno především s ohledem na svůj stávající potenciál a potenciál sousedních 

(konkurenčních) oblastí. 

Potenciál cestovního ruchu je na celostátní úrovni obvykle pojímán jako soubor 

územních podmínek a předpokladů pro rozvoj CR (tato metoda vychází z Aktualizace 

potenciálu cestovního ruchu v České republice zpracované UUR v roce 2010). Takovýto 

soubor pak vytváří složitý multidisciplinární systém, do kterého vstupují aspekty přírodního 

prostředí, hodnoty kulturně-historického dědictví i projevy aktuální činnosti lidské 

společnosti v řešeném území.   

Celkové postihnutí a kvantifikace takového systému je s jistými obtížení možné, i když 

některé prvky působí nehmotně a neměřitelně (např. genius loci některých míst). 

Podmínkou pro zkoumání systému je proto jeho zjednodušení a rozčlenění na měřitelné 

segmenty. Ty pak vystupují v pozici dílčích potenciálů cestovního ruchu a celkový potenciál 

je koncipován jako jejich souhrn. V bodovém vyjádření je obvykle dílčím segmentům 

přiřazován určitý počet bodů. Součet bodů pak představuje konečný potenciál cestovního 
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ruchu. Segmenty potenciálu cestovního ruchu lze podle metodiky UUR seskupit do dvou 

dílčích potenciálů, jimiž jsou:  

• potenciál atraktivit cestovního ruchu,  
• potenciál ploch a linií ovlivňujících cestovní ruch.  

Atraktivity cestovního ruchu jsou reálným vyjádřením cílů návštěvníků regionu. Jsou to 

např. zámky, hrady, botanické zahrady, golfová hřiště, lázeňská místa aj., ale i přírodní 

pozoruhodnosti jako jeskyně, skalní města, atd. Některé atraktivity jsou „bodové“ (např. 

zámek, botanická zahrada, jeskyně), jiné jsou územně komplexnější (např. jádro 

historického města, lázeňské místo, skalní město). Další atraktivity spočívají spíše než v 

konkrétních objektech v určitém věhlasu (např. obce s vinařským nebo pivovarským 

věhlasem). Zvláštní význam pro chování účastníků cestovního ruchu má také přiznání 

„vyššího statutu“ pro určité lokality, pokud je tento statut obecně známý a často 

frekventovaný. Zařazením lokality do seznamu světového dědictví UNESCO, se tak vytváří 

výrazná přidaná hodnota atraktivity (tj. jádra historického města, sakrální památky atd.). 

Méně obecně známý je statut některých měst jako městské památkové rezervace či 

městské památkové zóny. Tato přidaná hodnota se toliko neprojevuje.  

Potenciál ploch a linií se neupíná na konkrétní objekty, nýbrž na širší územní předpoklady 

pro rozvoj cestovního ruchu. Vychází z toho, že různé plochy mají různý obecný význam 

pro cestovní ruch. Nejnázornější je to v případě krajinných typů, které hrají významnou roli 

pro přírodně orientovaný cestovní ruch a rekreaci – od nejhodnotnějšího horského typu po 

nejméně hodnotný nížinný bezlesý typ. Mezi plochy s obecně podporujícím vlivem na 

cestovní ruch lze řadit i zóny v blízkosti sjezdů z dálnic a rychlostních silnic, protože zvyšují 

kvalitu dálkové dostupnosti území. Naopak plochy s obecně omezujícím vlivem na cestovní 

ruch představují například velké plochy průmyslu. V menší intenzitě se takto projevují i 

urbanizovaná území. Čím větší je v obvodu ORP podíl ploch s obecně podporujícím vlivem 

na cestovní ruch a naopak čím menší je podíl ploch s vlivem obecně omezujícím, tím 

příznivější potenciální podmínky daný ORP vykazuje. I zde se vyskytují aspekty přidané 

hodnoty na základě obecně známého vyššího statutu některých ploch; nejzřetelněji takto 

působí národní parky, v míře o něco nižší pak chráněné krajinné oblasti. „Linie“ potenciálu 

CR jsou poté vyjadřovány délkou významných silnic, železnic, břehů vodních nádrží 

vhodných ke koupání, úseků řek vhodných ke splouvání, atd.  

UUR provedl v roce 2010 kvantifikaci potenciálu cestovního ruchu v celé České republice 

dle popsaného postupu až do podrobnosti jednotlivých ORP. Rozložení hodnot celkového 

potenciálu cestovního ruchu obvodů ORP na území České republiky poté znázorňuje 

kartogram na obrázku 7. Z tohoto obrázku je jasně patrná zdaleka nejvyšší hodnota 

potenciálu CR hlavního města Prahy. Na vysokých úrovních se uplatňují i obvody ORP v 
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jižních a severovýchodních Čechách. Relativně nižší stav vykazuje většina území Moravy a 

Slezska. V řešeném území podél železniční trati č. 227 má největší potenciál cestovního 

ruchu ORP Jihlava. Směrem ke státním hranicím poté potenciál CR postupně klesá. 

Například v porovnání ORP Dačice a Jihdřichův Hradec je jasně patrná převaha potenciálu 

na straně Jindřichohradecka, který dokonce lehce převyšuje potenciál Jihlavska. 

V bodovém hodnocení celkového potenciálu zkoumaných ORP (viz. Příloha 1) poté 

Jihlavsko dosahuje 1380 bodů, Jindřichohradecko 1405 bodů, Telčsko 840 bodů a Dačicko 

pouze 680 bodů. 

 

Obr.8. Celkový potenciál cestovního ruchu v jednotlivých ORP ČR (zdroj: UUR 2010) 

Cestovní ruch lze hodnotit nejenom z pohledu potenciálu CR jednotlivých ORP, ale také 

z pohledu míry využití tohoto potenciálu. Míra využití potenciálu je pojímána jako srovnání 

dvou čísel, z nichž první udává úroveň určité aktivity ovlivňující cestovní ruch na území 

obvodu ORP a druhé vyjadřuje velikost zdejšího potenciálu cestovního ruchu. Dosahují-li 

obě čísla zhruba stejných hodnot, je potenciál cestovního ruchu využíván přiměřeně. Při 

převaze prvního čísla nad druhým je potenciál využíván silně, při opačné konstelaci je 

potenciál využíván slabě. Pokud jde o výběr aktivit, které ovlivňují cestovní ruch a rekreaci, 

uvažoval UUR následující položky (vždy v hranicích jednotlivých obvodů ORP): 

• délku pěších turisticky značených cest, 
• délku značených cyklotras, 
• počet rozhleden, 
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• počet a významovou diferenciaci kulturních zařízení navštěvovaných turisty a 
rekreanty (muzea, galerie, zoologické a botanické zahrady aj.), 

• počet a významovou diferenciaci sportovně rekreačních zařízení rovněž 
navštěvovaných turisty a rekreanty (aquaparky, golfová hřiště, farmy pro 
hipoturistiku), 

• počet lyžařských vleků a pro lyžaře sloužících lanovek, 
• počet turistických informačních center, 
• počet ekonomických subjektů pohostinství a veřejného stravování, 
• počet ubytovacích zařízení. 

Souhrnné hodnocení využití potenciálu cestovního ruchu poté bere v potaz součet 

bodových rozdílů mezi aktivitami a srovnávanými potenciály cestovního ruchu. Takto je 

vyčíslen ukazatel celkové intenzity využití potenciálu cestovního ruchu v daném obvodu 

ORP. Součet může dosahovat celkově kladných hodnot (většina aktivit má vyšší stupeň 

využití než je daný potenciál), celkově záporných hodnot (většina aktivit má nižší stupeň 

využití než potenciál), nebo se pohybuje kolem nuly. Tady pak může být situace dvojí: buď 

má většina aktivit stupeň shodný s potenciálem (využití potenciálu je střední, odpovídající), 

anebo se v obvodu ORP střídají aktivity využívající potenciál slabě s aktivitami 

využívajícími potenciál intenzivně a jejich vliv se v součtu vyruší. 

 

Obr.9. Využití potenciálu cestovního ruchu v jednotlivých ORP ČR (zdroj: UUR 2010) 

V ORP Jihlava, Telč a Dačice lze identifikovat poměr potenciálu v záporných číslech, což 

znamená, že většina zkoumaných aktivit má stále ještě nižší stupeň využití, než je jeho 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 28 
 

potenciál. Nejvýrazněji v tomto posouzení vystupuje ORP Jihlava, zde je ovšem nutno 

zmínit, že potenciál cestovního ruchu je v porovnáíní s jeho využitím značný i v sousedících 

„konkurečních“ ORP Pelhřimovsko, Jindřichohradecko či Třebíčsko. 

Z kartogramu popisujícího využití potenciálu cestovního ruchu v celé České republice do 

podrobnosti jednotlivých ORP je patrné také rámcové rozdělení území České republiky na 

dvě přibližně stejně velké části s různou orientací vztahu aktivit k potenciálu cestovního 

ruchu. Pro jihozápadní část je většinou příznačné, že převážně vysoký potenciál je 

využíván relativně slabě. Nejvíce nápadné je to právě v obvodech ORP na Českomoravské 

vrchovině a v jižních Čechách, kde sečtené záporné odchylky stupňů aktivit od stupňů 

potenciálů někde vystupují až nad 20 bodů (ORP Jihlava, Pelhřimov, Jindřichův Hradec 25 

bodů, ORP Třebíč, Znojmo 24 bodů, ORP Tábor 23 bodů, atd.). Naopak v severovýchodní 

části státu převládá situace, kdy aktivit je více než by v průměru odpovídalo potenciálu, 

tedy místní potenciál cestovního ruchu, resp. jeho dílčí složky, je využit intenzivně až silně. 

V nejvyšších hodnotách se souvisleji tento stav vyskytuje v Libereckém a 

Královéhradeckém kraji a ve východní polovině Moravskoslezského kraje, tj. na Ostravsku. 

Maxima, kde aktivity převyšují potenciál o 20 a více bodů, zaznamenává 8 obvodů ORP 

(nejvíce Česká Třebová 25 bodů, Jablonec nad Nisou 23 bodů, Frenštát pod Radhoštěm a 

Bílovec po 22 bodech atd.). Rozsáhlejší enklávu nízkého využití potenciálu tu představuje 

jen oblast Nízkého Jeseníku, která se tak v tomto ohledu přiřazuje k jihozápadní části státu. 

C.2.2 Dokumentace krajské úrovně ve vztahu k CR řešeného území  

Z pohledu dokumentů „Strategie rozvoje CR v kraji Vysočina“ a „Strategie rozvoje CR 

v Jihočeském kraji“ lze pro řešené území podél železniční trati č. 227 identifikovat tyto 

zobecněná východiska budoucího řešení problematiky cestovního ruchu: 

• trvale převládající vysoká míra sezónnosti CR (hlavní turistická sezóna začíná 
přibližně v polovině června a končí v polovině září), 

• nízký průměrný počet dnů strávených v kraji (v kraji Vysočina je to cca 2 dny, 
v Jihočeském kraji je to cca 3,20 dne), 

• vysoký historický a kulturní potenciál vybraných měst a obcí (Telč, Třešť, Dačice, 
Slavonice), 

• rozšiřující se nabídka pěších, cyklistických a hipotras,  
• možnosti rozšíření nabídky akcí zaměřených na regionální tradice a místní výrobky, 
• omezený potenciál zimních aktivit a sportů, 
• nízké vodní stavy řek a omezené využití rybníků snižují možnosti vodní turistiky,  
• nízké procento zahraničních návštěvníků. 

S ohledem na uvedená východiska lze poté spatřovat základní potřebné směry rozvoje CR 

v řešeném území v následujících oblastech: 
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• podpora rozšíření trvání hlavní turistické sezony a současně podpora vhodných 
mimosezónních produktů cestovního ruchu, 

• rozvoj nabídky středně náročných dovolených s venkovskou agroturistikou, 
případně se zážitkovou turistickou poznávací (městská spojená s návštěvou 
kulturně historických památek), 

• rozvoj nabídky kongresové turistiky a zážitkového cestovního ruchu, 
• rozvoj prázdninových pobytů pro rodiny s dětmi, 
• rozvoj pěší, cyklistické a hipoturistiky, 
• větší provázání kulturních akcí s regionálními tradicemi a místními výrobky, 
• navýšení objemu pravidelných kulturních, folklorních a společenských akcí, 
• jako perspektivní produkty cestovního ruchu lze poté identifikovat kongresy, 

semináře, školení a zážitkový cestovní ruch (například adrenalinové aktivity), dále 
pak agroturistiku. 

 

Obr.10. Regionalizace cestovního ruchu v kraji Vysočina (zdroj: KÚ Vysočina 2008) 

C.2.3 Dokumentace lokální úrovně a její vztah k CR v řešeném území 

Stávající aktivity cestovního ruchu v řešeném území a základní premisy jeho dalšího 

rozvoje stanovené krajskou dokumentací jsou blíže rozpracovány například ve studii 

„Marketingová studie turistického regionu Telčsko“ zpracované společností DHV CR v roce 

2007, částečně i v dalších dokumentech. Mimo jiné se jedná o „Aktualizaci rozvojové 

strategie mikroregionu Dačicko“ z roku 2011 a „Strategický plán rozvoje města Třešť“ 

z roku 2007. Na základě rešerše těchto dokumentů byly definovány základní rozvojové 
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aktivity na úrovni mikroregionů Telčsko, Třešťsko a Dačicko. V rámci mikroregionu Telčsko 

lze obecně definovat tyto rozvojové aktivity: 

• podpora tradičních a iniciace nových společenských (kulturních a sportovních) akcí 
v celém mikroregionu, 

• další rozvoj hipostezek, podpora možností ubytování s ustájením koní, 
• vytváření podmínek pro podporu zimní turistiky (běžecké trasy kolem Javořice a 

sjezdové lyžování na Mrákotíně), 
• podpora zpřístupňování rybníků a zlepšování kvality vody za účelem koupání a 

vodních sportů, popř. výstavba přírodních koupališť,  
• podpora rozšiřování venkovských sportovišť,  
• trvalá péče o kulturní památky a jejich oživení - údržba a opravy nemovitých 

památek a záchrana ohrožených, 
• podpora obnovování tradic. 

V rámci mikroregionu Třešťsko je další potřebný rozvoj CR spatřován v těchto aktivitách: 

• podpora wellness a kongresové turistiky (především zámek Třešť),  
• podpora novým společenským, kulturním a sportovním akcím, 
• budování cyklostezek podél stávajících silničních komunikací,  
• vyznačování nových cykloturistických a pěších naučných tras v okolí,  
• oprava povrchů a doprovodného mobiliáře cyklistických tras,  
• budování netradičních a specifických cyklistických tras a okruhů (MTB trasy), 
• podpora hipoturistiky. 

Z pohledu mikroregionu Dačicko leží další rozvoj CR ruchu především v následujících 

aktivitách a opatřeních: 

• podpora tradičních a iniciace nových společenských (kulturních a sportovních) akcí, 
• podpora budování a upravování hipostezek a pěších turistických tras, 
• vytváření podmínek pro podporu zimní turistiky (běžecké trasy kolem Českého 

Rudolce a v okolí Dačic, sjezdové lyžování ve Studené), 
• zlepšení značení stávajících cyklotras, vylepšení jejich povrchů a dovybavení 

cyklistickým mobiliářem. 

Ze stručného přehledu aktivit podporovaných napříč zkoumanými mikroregiony poté 
vyplývají jednoznačné společné cíle lokálních dokumentací k potřebnému 
budoucímu rozvoji cestovního ruchu v území podél železniční trati č. 227. 
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D. ROZBOR DOPRAVNÍ SITUACE A INFRASTRUKTURY V 
ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

 

Následující kapitoly a odstavce se blíže zabývají popisem stávajícího stavebně-technického 

stavu železniční infrastruktury na trati č. 227 mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi, dále 

provozně technickými parametry tratě, dopravní obsluhou zajišťovanou železniční 

dopravou v zájmovém území a také možnostmi nového využití málo či vůbec 

nevyužívaných objektů podél této trati. Předmětem zkoumání je také stav projektové 

přípravy a probíhajících stavebních prací na plánované cyklotrase Die Thayarunde. 

V neposlední řadě jsou dále popsány také výstupy dílčích rozborů věnovaných existující 

silniční infrastruktuře a stavu obsluhy území pomocí konkurenčních dopravních systémů 

(individuální automobilová doprava, veřejná linková autobusová doprava). 

D.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA NA TRATI Č. 227 

D.1.1 Prohlídka a dokumentace stavu trati a železniční infrastruktury 

Železniční trať 227 z Kostelce u Jihlavy do Slavonic se dnes řadí mezi regionální dráhy. 

Prochází Krajem Vysočina (úsek Kostelec u Jihlavy až Slaviboř) a Jihočeským krajem 

(úsek Slaviboř až Slavonice) a její celková délka je 53,5 km. Trať je v celém úseku 

jednokolejná a neelektrifikovaná. Křižování vlaků je díky kolejovému rozvětvení umožněno 

v železničních stanicích Třešť, Sedlejov, Telč a Dačice. Na trati jsou dnes používány dva 

způsoby traťového zabezpečení. V úseku Kostelec u Jihlavy – Třešť je vybudován reléový 

poloautoblok bez kontroly volnosti tratě, v navazujícím úseku Třešť – Slavonice je trať 

zabezpečena telefonickým dorozumíváním. 

  

Obr.11. Nádražní budovy ve stanici Kostelec u Jihlavy  
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Na trati leží celkem 22 obsluhovaných železničních stanic a zastávek a 75 
železničních přejezdů. Dále následuje popis jednotlivých zastávek a jejich vybavení, výčet 

vybraných železničních přejezdů a také základních možností využití budov a prostor podél 

trati k umístění nových výstavních expozic. 

  

Obr.12. Železniční zastávka Kostelec u Jihlavy, masna  

Úplný seznam všech přejezdů nacházejících se na trati  227, včetně detailních informací o 

aktuálním zatřídění křižující komunikace a úrovně zabezpečení přejezdu, je uveden jako 

PŘÍLOHA 2 této zprávy. První v řadě ve směru od krajského města Jihlava je železniční 
stanice Kostelec u Jihlavy (km 0). V železniční stanici Kostelec navazuje řešený úsek 

trati č. 227 na celostátní elektrifikovanou dráhu č. 225 Havlíčkův Brod – Jihlava – Veselí 

nad Lužnicí. V této stanici je umožněn přestup na dálkové rychlíkové spoje a také na další 

regionální spoje. Železniční stanice Kostelec u jihlavy disponuje původní i novou výpravní 

budovou a také několika dalšími objekty nacházejícími se na pozemcích ČD. Obě hlavní 

budovy jsou v současné době využívány. Nové využití je možné uvažovat pro podezděné 

staniční skladiště nedaleko nové výpravní budovy. S ohledem na lokalizaci stanice 

samotné je však budoucí turistické využití tohoto objektu velmi omezené. 

  

Obr.13. Přejezdy v Kostelci vybavené zabezpečovacím zařízením  
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Další v řadě je nová železniční zastávka Kostelec u Jihlavy, masna (km 1). Zastávka je 

důležitá především z pohledu navazujího výrobního provozu společnosti Kostelecké 

uzeniny, která nabízí množství pracovních příležitostí a současně i dobrou dopravní 

dostupnost jak ve směru od Telče, tak od Jihlavy.  

Obě kostelecké zastávky umožňují dostupnost železniční dopravy pro cca 915 místních 

obyvatel. V těsné návaznosti na stanici i zastávku se nachází dva zabezpečené železniční 

přejezdy. Jeden je na trati č. 225 ve směru na Jihlavu, druhý je situován u zastávky masna 

v místě křížení dráhy s krajskou silnicí II/406. 

  

Obr.14. Železniční zastávka Salavice  

Železniční trať pokračuje jižním směrem do zastávky Salavice (km 3) ve stejné ose, jakou 

je vedena i silnice II/406. Silniční napojení obce Salavice na tuto krajskou komunikaci je 

realizováno pomocí dvou úrovňových křižovatek, přičemž obě napojovací ramena 

překonávají řešenou železniční trať 227. Zastávka Salavice umožňuje dostupnost drážní 

dopravy pro cca 156 místních obyvatel. Výpravní budova je zde trvale obývána. 

  

Obr.15. Napojení obce Salavice na krajskou silnici č. 406  

Severní napojení je vybaveno pouze výstražným křížem. Především díky rozdílné výškové 

niveletě vozovky a trati a také minimální vzdálenosti těchto dvou liniových staveb je zde 
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situovaný železniční přejezd problematický. Jižní napojení je osazeno zabezpečovacím 

signalizačním zařízením.  

  

Obr.16. Železniční zastávka Jezdovice  

Po necelém jednom kilometru se na železniční trati nachází další zastávka, zastávka 
Jezdovice (km 4). Zastávka je situována na jižním okraji stejnojmenné obce nedaleko 

rozlehlého Jezdovického rybníka, hlavní přístupy jsou umožněny především ze strany 

silnice č. II/406. Zastávka Jezdovice slouží pro 262 místních obyvatel. 

  

Obr.17. Napojení Jezdovic na silnici II/406 a trať vedená po obvodu Jezdovického rybníka  

Jižně od Jezdovic je situována již v zastavěném území města Třešť železniční stanice 
Třešť (7 km) a také železniční zastávka Třešť město (8 km).  

V rámci hlavní nádražní budovy v Třešti je dnes umístěna expozice Svět modelů. Expozice 

je přístupná z čekárny pro cestující. V čekárně jsou uvedeny základní informace pro 

cestující ČD, na venkovní nástěnce jsou poté uvedeny informace o připravovaných 

kulturních akcích, například Léto s párou. Vedle budovy nádraží se nachází objekt, který je 

vybaven expozicí Historického radioklubu československého. Několik desítek metrů 

severněji směrem na Jezdovice se nachází další objekt (Hospodářské družstvo), který je 

však díky svému dezolátnímu stavebně-technickému stavu nevyužitelný. 
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Obr.18. Historická nádražní budova Třešť a zastávka Třešť město  

V Třešti se nachází 3 hlavní železniční přejezdy. Jeden je vybudován v ulici Nádražní 

nedaleko historické nádražní budovy, další přetíná ulici Nerudovu a poslední je situován 

v návaznosti na zastávku Třešť město přes ulici Palackého. Všechny tyto přejezdy jsou 

vybaveny zabezpečovacím zařízením. V dostupnosti železničních zastávek na území 

města Třešť dnes žije cca 5800 potencionálních uživatelů dráhy. 

  

Obr.19. Železniční přejezdy navazující na železniční stanici a zastávku v Třešti 

  

Obr.20. Železniční zastávka Hodice a část venkovní historické expozice 
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Další zastávkou v řadě je železniční zastávka Hodice (km 10). Zastávka je situována na 

východním okraji obce v docházkové vzdálenosti od její urbanizované části. Zajímavostí 

této zastávky je expozice provozovaná pod širým nebem, věnovaná historii železniční trati 

z Kostelce do Slavonic. Výpravní budova je trvale obydlena. 

  

Obr.21. Železniční zastávka Sedlejov a navazující přejezd vybavený výstražným křížem 

Železniční zastávka Sedlejov (km 16) je jedním z mála míst, kde je na trati umožněno 

vyhýbání vlakových souprav. Zastávka se nachází na jižním okraji obce, přístup na ni je 

umožněn přes přejezd krajské silnice III. třídy vybavený výstražným křížem. Stanice 

umožňuje dostupnost železniční dopravy pro cca 280 místních obyvatel. Výpravní budova 

zřejmě není dlouhodobě využívána, přínos změny jejího využití ve prospěch turistického 

ruchu by však byl s minimálním dopadem. 

Další obcí situovanou na dráze a obslouženou železniční dopravou je Mysliboř. Železniční 

zastávka stejného jména se podle kilometráže nachází ve vzdálenosti 19 kilometrů od 

Kostelce u Jihlavy. Zastávka byla v nedávné době zrekonstruována a je vybavena 

veškerým potřebným zařízením. Zastávka dnes slouží pro cca 200 obyvatel obce.  

  

Obr.22. Železniční zastávka Mysliboř a navazující přejezd vybavený výstražným křížem 
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Za Mysliboří se nachází Telč, nejvýznamnější turistická lokalita na železniční trati Kostelec 

– Slavonice. V kilometráži 23 je poté lokalizována železniční stanice Telč, navazující 

železniční zastávka Telč, Staré město je v kilometráži 24. Zastávka Telč je v dobré 

docházkové vzdálenosti do historického centra města i jeho severních částí. Méně 

využívaná zastávka Staré město se nachází na jižním okraji města poblíž dalších 

významných telčských památek (sakrální památky podél Staroměstského rybníka, starý 

židovský hřbitov či parní mlýn tamtéž). Obě zastávky obsluhují území s počtem cca 5600 

obyvatel. Stanice Telč navazuje na autobusové nádraží a také parkoviště pro osobní 

automobily umožňující parkování vozidel ve stylu P+R. 

  

Obr.23. Zrekonstruovaná historická budova železniční stanice Telč 

  

Obr.24. Železniční zastávka Telč, Staré město 

Ve stanici Telč se nachází množství budov a objektů situovaných na stávajících pozemcích 

dráhy. Na těchto pozemcích vzniklo v nedávné době jak depo pro umístění kolejových 

historických vozidel, tak i expozice věnovaná historii místní železniční dopravy. Nádražní 

budova i její vnitřní prostory byly v nedávné době zrekonstruovány. Součástí vybavení 

nádražní budovy je tak nejenom dětský koutek, ale také informace o stávajících kulturních 

akcí, o projekru DY-THA rail, i o navazující cyklobusové lince do Raabsu. Naproti nádražní 
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budově se za kolejištěm nachází dva nízkopodlažní objekty, jeden je však ve špatném 

technickém stavu a druhý jeho vlastník (Lesy Český Rudolec) nabízí k prodeji. 

  

Obr.25. Železniční zastávka Radkov a problematický místní přejezd 

První železniční zastávkou za Telčem směrem na Slavonice je zastávka Radkov (km 27). 

V Radkově a v jeho blízkém okolí  se nachází několikero železničních přejezdů vybavených 

pouze výstražnými kříži. Přejezd navazující na zastávku Radkov ve směru na Dačice má 

velmi omezenoé rozhledové podmínky. Zastávka Radkov dnes umožňuje dostupnost 

železniční dopravy pro 246 místních obyvatel.  

  

Obr.26. Železniční zastávka Slaviboř 

Následuje sled několika dalších zastávek, první z nich je železniční zastávka Slaviboř (km 

29) nacházející se na půl cesty od obce Slaviboř i Černíč. Kolem těchto obcí se nachází 

další „nezabezpečené“ železniční přejezdy. Stávající počet obyvatel Slaviboře a Černíče je 

dohromady cca 130 osob.  

Nedaleko sebe jsou poté i obce Velký Pěčín a Malý Pěčín. Železniční zastávka Velký 

Pěčín je v kilometru 31 železniční trati, zastávka Malý Pěčín se nachází v kilometru 32. 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 39 
 

  

Obr.27. Železniční přejezdy ve Slaviboři a v Černíči 

Zastávka Velký Pěčín je situována v centrální části obce, zatímco zastávka Malý Pěčín je 

cca 800 metrů od návsi. Přístup k této zastávce je umožněn po neudržované cestě 

s nezpevněným povrchem. Dopravní obsluha obce Malý Pěčín (cca 150 obyvatel) a Velký 

Pěčín (cca 140 obyvatel) je zajišťována v pracovní dny také autobusovou linkovou 

dopravou, o víkendech je v dosahu pouze železniční doprava.  

  

Obr.28. Železniční zastávky Velký a Malý Pěčín 

V Dačicích je dostupnost území města zajišťovaná na severu lokalizovanou železniční 
stanicí Dačice (km 35), blíže centru se nachází železniční zastávka Dačice město (km 

36). Obě zastávky zprostředkovávají dostupnost okolních sídel pomocí drážní dopravy pro 

cca 7600 obyvatel. 

Stávající dačická výpravní budova typu KkStb 16/H je připomínkou historie celé trati mezi 

Kostelcem u Jihlavy a Schwarzenau. Zachovalé obdoby budovy tohoto typu lze totiž ještě 

dnes nalézt například ve Waidhofenu či ve Slavonicích. 
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Obr.29. Železniční stanice Dačice a přístřešek DY-THA rail 

Železniční stanice Dačice je jako jedno z mála míst na trati Kostelec – Slavonice vybavena 

také infrastrukturou a informací připomínající projekt DY-THA rail. Především díky této 

skutečnosti zde lze bezpečně odstavit jízdní kola osob cestujících mimo město pomocí 

železniční dopravy. Samotná čekárna výpravní budovy je sice vybavena informacemi ČD 

ke stávajícímu provozu, ale chybí zde jak základní turistické informace, tak i informace o 

projektu DY-THA rail. 

  

Obr.30. Železniční zastávka Dačice město a navazující zabezpečný železniční přejezd 

Hlavní nádražní budova je dnes plně využita. V těsné návaznosti na nádražní budovu je 

severně od ní situován malý objekt, který dnes slouží k odkládání aktuálně nepotřebného 

materiálu a vybavení. Jižně od nádražní budovy je rozlehlý objekt označený jako úschovna 

zavazadel, za ní se nachází zdevastovaná nízkopodlažní budova. Z pohledu možného 

budoucího umístění expozice o historii místní dráhy se jako vhodné jeví především objekty 

v těsné návaznosti na hlavní nádražní budovu. 

Železniční zastávka Urbaneč se nachází nedaleko Dačic ve vzdálenosti 40 km od 

Kostelce u Jihlavy. Zastávka je situována na východním okraji obce, cca 200 metrů 
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vzdušnou čarou od návsi. Obec Urbaneč aktuálně zahrnuje 21 stavení a pouze 37 stálých 

obyvatel. Obec samotná je obsluhována také autobusovou veřejnou linkovou dopravou. 

  

Obr.31. Železniční zastávka Urbaneč 

V kilometru 43 se nachází pozapomenutá železniční zastávka Peč. Zastávka je díky své 

lokalizaci (cca 1,8 km od centra stejnojmenné obce) jen málo využívaná, o čemž svědčí i 

její postupné zarůstání travou a vzhled přístřešku pro cestující. Zastávka Peč je pro cca 

450 obyvatel obce dostupná po navazující krajské silnici III. třídy. 

  

Obr.32. Železniční zastávka Peč a nedaleký přejezd zabezpečený výstražným křížem 

Železniční zastávka Dolní Bolíkov (km 46) je dnes charakteristická zrekonstruovaným 

dřevěným přístřeškem pro cestující a částečně i nově provedeným nástupištěm. Zastávka 

je situována 400 metrů od centra Bolíkova a 1300 metrů od centra Cizkrajova (cca 530 

obyvatel).  

Předposlední zastávkou na trati Kostelec – Slavonice je železniční zastávka Mutišov 

ležící v kilometru 48. Zastávka je situována východně od obce v její docházkové 

vzdálenosti, kde zprostředkovává dostupnost železnice pro cca 50 místních obyvatel. 
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Obr.33. Železniční zastávka Dolní Bolíkov a navazující přechod s výstražným křížem 

  

Obr.34. Železniční zastávka Mutišov a navazující přejezd s výstražným křížem 

V okolí města Slavonice či přímo v jeho zastavěném území se nachází několikero 

železničních přejezdů. Pouze některé z nich jsou vybaveny signalizačním zabezpečovacím 

zařízením. Železniční stanice Slavonice (km 53) je poslední zastávkou na českém území 

a současně také poslední zastávkou na původní železniční trati mezi Kostelcem a 

Waidhofenem.  

  

Obr.35. Nádraží Slavonice a připomínka projektu DY-THA rail 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 43 
 

Stanice umožňuje dostupnost železnice pro cca 2500 místních obyvatel. Vedle stávající 

výpravní budovy se nachází malý zděný objekt využitelný pro případné rozšíření expozice o 

historii drážní dopravy v zájmovém území. Dnes tento objekt souží jako skladiště 

nepotřebného materiálu. Stávající čekárna pro cestující je sterilním prostředím bez 

jakékoliv infromace jak pro cestující ČD, tak pro zájemce o historii železniční dopravy či o 

turistické informace. Zastřešená část nástupiště poté obsahuje několikero informačních 

panelů o projektu DY-THA rail i o historii místní dráhy. 

  

Obr.36. Vybavení přejezdu na II/406 (směr Dačice) a II/152 (směr Staré Město p. Landštejnem) 

D.1.2 Dopravní vztahy, přeprava cestujících a cestovní rychlosti 

Z pohledu existujících dopravních vztahů (vyjížďka za prací a do škol) mezi městy a obcemi 

na trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice, respektive z pohledu spádovosti ke krajskému 

městu kraje Vysočina, dominuje vyjížďka na relaci Třešť – Jihlava o síle cca 600 osob 

denně. Dalšími silnějšími vztahy podél celé trati jsou poté relace: Telč – Jihlava (cca 270 

osob), Kostelec – Jihlava (cca 160 osob), Slavonice – Dačice (cca 116 osob) a Třešť – 

Kostelec (102 osob). Ostatní relace mezi jednotlivými městy a obcemi dosahují hodnoty 

max. několika desítek vyjíždějících osob. Z pohledu celodenní dojížďky za prací a do školy 

do obcí na železniční trati č. 227 je poté situace vzácně vyrovnaná, neboť do Kostelce 

dojíždí cca 240 osob, do Třeště cca 260 osob, do Telče 272 a do Dačic 278 osob denně. 

Tabulkové zpracování údajů dojížďky a vyjížďky osob za prací a do školy je obsahem 

PŘÍLOHY 3 a 4 této zprávy. Zbývá podotknout, že uvedené relace vyjadřují poptávku 

udávanou ČSÚ za všechny dopravní systémy v zájmovém území, nikoli pouze za 

železniční dopravu.   

Přeprava cestujících v rámci běžného pracovního i víkendového dne je obvykle různá 

v závislosti na aktuálním ročním období, počasí a denní době. Během turistické sezóny 

závisí často také na věhlasu akce pořádané podél železniční trati. 
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Z důvodu potřeby poznání dosahovaných rychlostí vlakové soupravy na trati, provedl 

zpracovatel dokumentace na celé trati mezi Kostelcem a Slavonicemi specializovaný 

dopravní průzkum. Součástí průzkumu bylo měření dosahovaných rychlostí vlakové 

soupravy v jednotlivých mezizastávkových úsecích. Průzkum byl proveden dne 28.6.2014, 

tj. v čase zahájení hlavní turistické sezóny. 

Na relaci Kostelec u Jihlavy – Slavonice byl podroben bližšímu zkoumání spoj Os 28321 

vyjíždějící z Kostelce v čase 15:13 hodin. Rychlost vlakové soupravy dosahovaná 

v jednotlivých mezizastávkových úsecích je uvedena na přiloženém obrázku. 

 

Obr.37. Cestovní rychlost vlakové soupravy na trati č. 227 ve směru Kostelec – Slavonice 

Průměrná cestovní rychlost mezi stanicemi Kostelec a Slavonice byla 42,2 km/h. Obecně 

nejvyšší rychlosti bylo dosaženo na rekonstruovaném úseku mezi Kostelcem a Salavicemi, 

rychlosti vyšší než 60 km/h bylo dosaženo také těsně před Sedlejovem. V místě 

projížděných zastávek klesá rychlost vlakové soupravy na cca 20 km/h. Významným 

způsobem klesá rychlost také v místech některých železničních přejezdů. Velmi dobře 

patrná je tato situace například u města Slavonice ve vztahu k vybraným krajským silnicím 

druhé třídy (II/406 a II/409). 

Na relaci Slavonice – Kostelec u Jihlavy byl podroben bližšímu zkoumání spoj Os 28318 

vyjíždějící ze Slavonic v čase 17:01 hodin. Rychlost vlakové soupravy dosahovaná 

v jednotlivých mezizastávkových úsecích je uvedena na následujícím obrázku. 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 45 
 

 

Obr.38. Cestovní rychlost vlakové soupravy na trati č. 227 ve směru Slavonice – Kostelec 

Opětovně nízké rychlosti vlakové soupravy jsou patrné v okolí města Slavonice. Maximální 

rychlosti poté bylo dosaženo za Sedlejovem ve směru na Hodice (více než 60km/h). 

Průměrná rychlost na celém sledovaném úseku dosáhla hodnoty 40,6 km/h. Na základě 

záznamu rychlosti vlakové soupravy lze dále konstatovat, že v případě vhodného 

zabezepčení vybraných železničních přejezdů lze i v těchto kolizních místech dosahovat 

rychlosti okolo 50 km/h. Průměrné cestovní rychlosti v mezizastávkových úsecích jsou 

přehledně uvedeny také v PŘÍLOZE 5 této zprávy. 

D.1.3 Shrnutí aktuálního stavu železniční dopravy 

Nabídka na trati v běžném pracovním dni v úseku Kostelec – Telč je tvořena 11 páry 

osobních vlaků v obou směrech (nabízená kapacita činí cca 1 800 míst k sezení). Nejvyšší 

zatížení na tomto úseku běžně dosahuje cca 300 osob za den, tj. kapacita je využita ve 

výši 17%. V úseku Telč – Dačice je souhrnná nabídka tvořena 24 osobními vlaky (nabízená 

kapacita činí cca 2 200 míst k sezení). 

Na železniční trati č. 227 trati jsou dnes používány dva způsoby traťového zabezpečení. 

V severním úseku Kostelec u Jihlavy – Třešť je vybudován reléový poloautoblok bez 

kontroly volnosti tratě, v navazujícím úseku Třešť – Slavonice je trať zabezpečena pouze 

telefonickým dorozumíváním. Nejvyšší traťová rychlost na železniční trati č. 227 je 

stanovena na 45 - 50 km/h, v úseku Třešť – Sedlejov je povolena nejvyšší traťová rychlost 

55 - 60 km/h. Z reálného měření v terénu ovšem vyplynulo, že maximální traťové rychlosti 

60 km/h lze dosáhnout pouze ve velmi krátkém úseku délky cca 1 500 metrů. Případné 
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budoucí sjednocení a modernizace zabezpečení železniční trati tak může napomoci vyšším 

cestovním rychlostem při zajištění potřebné úrovně bezpečnosti dopravy.  

Na stávající trati je také množství dalších rychlostních omezení (železniční přejezdy, stav 

infrastruktury), které dále snižují jízdní rychlost vozidla a tím prodlužují celkovou jízdní 

dobu. Na celé trati je celkem 75 železničních přejezdů, z nichž drtivá většina (64) je 

zabezpečena pouze výstražnými kříži. V několika případech, v součinnosti se špatnými 

rozhledovými podmínkami v místě železničního přejezdu, je proto rychlost na dráze 

snížena až na 10 - 20 km/h, což ve výsledku vede prodlužování jízdních dob v daném 

úseku. Oproti udávané teoretické traťové rychlosti jsou tak skutečně dosahované rychlosti 

nižší. Na relaci Kostelec – Slavonice byla zjištěna průměrná cestovní rychlost na celé trati 

ve výši 42,2 km/h, na obrácené relaci Slavonice – Kostelec byla měřením zjištěna cestovní 

rychlost ve výši 40,6 km/h.  

Odstranit rychlostní omezení v místech železničních přejezdů lze několika způsoby. Tam, 

kde je to možné a postačující, lze pouze zlepšit rozhledové podmínky z trati a na trať tak, 

aby drážní vozidlo nemuselo toliko snižovat svou rychlost. Další možností je rekonstrukce 

přejezdu do provedení se světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Úprava 

jednoho přejezdu do provedení se světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením 

vyjde zhruba na částku 5 až 10 milionů Kč. Investice je tedy značná, ale jedná se o investici 

umožňující vyšší konkurenceschopnost železniční dopravy s přidanou hodnotou zvýšení 

bezpečnosti v místě renovovaného křížení. Nejzazší možností řešení je úplné odstranění 

problematických přejezdů, to však může být v současné době velmi obtížné. Výběr 

železničních přejezdů na trati, na kterých dnes musí drážní vozidlo snížit významně svou 

rychlost, nebo které jsou z hlediska bezpečnosti přednostně vhodné k budoucímu osazení 

zabezpečovacím zařízením, jsou následující (číslo přejezdu / lokalizace přejezdu / křižující 

komunikace): 

• P6416 / Třešť – pila / obslužná, 
• P6422 / Třešť / obslužná, 
• P6442 / Slavonice / II/409, 
• P6443 / Slavonice / II/406, 
• P6465 / Malý Pěčín / obslužná, 
• P6475 / Slaviboř / obslužná, 
• P6476 / Radkov / III/40619, 
• P6480 / Telč  / obslužná, 
• P6455 / Dačice / obslužná. 

S ohledem na uvedený technický stav železniční infrastruktury na trati číslo 227 a 

dosahovaných cestovních ryhlostí lze konstatovat, že z pohledu každodenní dopravy do 

zaměstnání či do školy dnes železniční doprava neplní dobře svou úlohu. Děje se tak 
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především díky dlouhým dojezdovým dobám do krajského města Jihlavy, málo častým 

přímým spojením a také zdržením, které vypravované vlaky získávají zajížděním do stanice 

Kostelec u Jihlavy. Železniční doprava na relaci Telč – Třešť – Kostelec – Jihlava tak 
z pohledu přímé dostupnosti krajského města pomocí individuální automobilové 
dopravy není konkurenceschopná. Z celkového pohledu potřebné optimalizace 
veřejné dopravy je poté pro budoucí rozvoj železniční dopravy zásadní především  
množství a čas nasazovaných spojů na linkách veřejné autobusové dopravy. 

 

Obr.39. Dělba přepravní práce v okolí měst Telč a Třešť (zdroj: Dosažitelnost spojuje) 

Uvedené skutečnosti dokreslují také zjištění a poznatky z Doprovodné oblastní studie – 

Dosažitelnost spojuje zpracované společností UDIMO v roce 2013. Tyto poznatky vychází 

z  ankety provedené v domácnostech na Třešťsku a Telčsku, kdy byla získána odpověď 

celkem 678 osob z 228 domácností ohledně jimi preferovaného dopravního módu a také 

ohledně důvodů, proč nevyužívají stávající železniční dopravu na trati č. 227. 
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Obr.40. Důvody nevyužívání železniční dopravy (zdroj: Dosažitelnost spojuje) 

Na obecně nízkém využití železniční dopravy v řešeném území se tedy podepisuje 
obecně ztížená dostupnost železničních stanic a zastávek, aktuálně dosahované 
jízdní doby vlaků, nedostatečná nabídka konktrétních vlakových spojení 
v potřebných časových relacích a také nutnost přestupu.  

 

D.2 OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A KONKURENČNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

Obsahem dále uvedených odstavců je stručný popis ostatních dopravních systémů 

v zájmovém území a jejich vztah k železniční dopravě provozované na trati č. 227. 

Uvedeny jsou tak základní informace o individuální automobilové dopravě, dále o veřejné 

linkové dopravy a o dopravě cyklistické. 

D.2.1 Popis a hodnocení automobilové dopravy 

Individuální automobilové doprava je dnes dominujícím dopravním systémem 
v území podél celé železniční trati č. 227. Obyvatelstvo i návštěvníci oblasti využívají 

osobních automobilů nejenom pro každodenní cesty do zaměstnání, ale také na cestách za 

nákupy či volnočasovými aktivitami. Zásadních důvodů dominance tohoto systému je hned 

několik:  

• dostupnost osobního automobilu (trvale rostoucí stupeň automobilizace), 
• přijatelné ceny pohonných hmot, 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 49 
 

• možnost dopravit se ze zdroje cesty až k jejímu cíli, 
• rozsáhlá a udržovaná síť pozemních komunikací, 
• nízká konkurence ze strany systémů veřejné hromadné dopravy osob.  

Z pohledu existující silniční sítě je poté zásadní silnice II/406, která protíná zájmové 
území ze severu na jih v takřka souběžné ose se železniční tratí č. 227 a umožňuje 
tak přímé automomobilové spojení všech měst a obcí na řešené trati. Dalšími 

významnými komunikacemi procházejícími územím jsou silnice: 

• I/23 (Rosice u Brna – Telč – Jindřichův Hradec – D3 Veselí nad Lužnicí), 
• II/112 (Benešov – Telč – Želetava), 
• II/151 (Litohoř – Dačice – Kunžak), 
• II/152 (Brno – Slavonice – Nová Bystřice), 
• II/402 (Betelov – Třešť – Zašovice), 
• II/407 (Dačice – Hladov), 
• II/408 (Horní Němčice – Dačice – Šumná), 
• II/409 (Sezimovo Ústí – Slavonice – Šafov), 
• II/639 (Kostelec – Batelov – Kamenice nad Lipou). 

D.2.2 Popis a hodnocení veřejné autobusové dopravy 

Existence rozsáhlé silniční sítě v řešeném území podél železniční tratě č. 227 velmi 

napomáhá také veřejné linkové dopravě a plní autobusové spoje cestujícími na úkor 

existující železniční dopravy.  

 

Obr.41. Dojezdové doby hlavních cílů v zájmovém území podle zvoleného módu dopravy 

Především díky kratším dojezdovým dobám hlavních cílů každodenních cest a díky 

nabídce množství autobusových spojů v nejexponovanějších obdobích dne (ranní a 

odpolední dopravní špička) je pro mnohé místní obyvatele vyjíždějící za prací či do škol 

proto přijatelnější linkový autobus než pomalu jedoucí vlak mířící do Kostelce a teprve poté 

do Jihlavy. Ukázka dosahovaných dojezdových dob do hlavních cílů každodenních cest 

v celém zájmovém území a na trati č. 227 v čase mezi pátou hodinou ranní a desátou 

hodinou dopolední je uvedena výše.  
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Z uvedeného souhrnu cestovních dob jsou poté dobře patrné nejenom dvojnásobně dlouhé 

dojezdové doby železniční dopravy oproti individuální automobilové dopravě na hlavních 

relacích v zájmovém území, ale také kratší či obdobné dojezdové časy autobusových spojů 

veřejné linkové dopravy v porovnání s dojezdovými časy vlaků na železniční trati č. 227. 

Dle uvedeného přehledu je železniční doprava schopná konkurovat v dojezdových časech 

autobusové dopravě pouze na relacích Slavonice – Dačice, Dačice – Telč a Telč – Třešť. 

Konečná volba dopravního prostředku však bývá zásadně ovlivněna také dostupností 

konkrétního spoje v konkrétním čase a vzdáleností nástupní a výstupní zastávky od zdroje, 

respektive cíle konkrétní cesty. V konečném hodnocení tak lze konstatovat, že 
v řešeném území podél železniční trati č. 227 v dnešní době převažuje využití 
autobusových spojů veřejné linkové dopravy nad dopravou železniční. 

D.2.3 Popis a hodnocení cyklistické dopravy 

Cyklistická doprava je v rámci každodenních cest do škol a do zaměstnání sice 

provozovatelná po všech zpevněných i mnoha nezpevněných komunikacích podél celé 

železniční trati č. 227, avšak v silné konkurenci individuální automobilové i autobusové 

dopravy je dnes zanedbatelná. Významnou úlohu při používání jízdních kol přitom 
hraje také vzdálenost mezi zdrojem a cílem cesty, počasí a v neposlední řadě také 
možnost bezpečného uložení jízdního kola v místě cíle cesty.  

Jízdní kola jsou obvykle používána v rámci běžných každodenních cest na vzdálenost 5 – 

15 kilometrů. Při cestách na delší vzdálenosti lze jízdu na kole kombinovat s jinými druhy 

dopravy (vlak). S ohledem na výše uvedené informace hodnotící stav a využití železniční 

dopravy na trati č. 227 lze však dnes o takovémto způsobu přepravy osob v zájmovém 

území pochybovat. Aktuálně omezené využití kombinace jízdní kolo – vlak je pak dobře 

patrné, i přes postupně budovanou a optimalizovanou cyklistickou infrastrukturu, v celém 

zájmovém území od Kostelce u Jihlavy až po Slavonice. 

Každodenní cyklistická doprava provozovaná v území podél železniční trati č. 227 se tak 

dnes odehrává především v rámci uspokojování místních dopravních vztahů (zdroj i cíl 

cesty se nachází v tom samém městě či obci). Prim v cyklistické dopravě na delší 
vzdálenosti (včetně využití kombinace dopravy kolo – vlak) pak aktuálně v řešeném 
území hraje především rekreační či turistická cyklodoprava, ta je však do jisté míry 
omezena trváním hlavní turistické sezóny. 

Z pohledu umožnění dostupnosti zájmového území cykloturistům podél stávající železniční 

trati č. 227 i území podél již zrušených tratí v Rakousku dnes hrají zajímavou úlohu 

autobusová spojení z Raabsu a z Českých Budějovic, které mimo přepravy návštěvníků na 

relacích Raabs – Telč (linka WA 15) a České Budějovice – Slavonice – Znojmo (tzv. Zelená 
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linka) umožňují také přepravu jejich jízdních kol. Tím se zvyšuje radius dostupnosti 

cyklistických návštěvníků řešeného zájmového území, respektive zavedené cyklobusové 

spoje zpřístupňují oblasti podél stávající železniční trati č. 227 (Česká Kanada, rakouské 

pohraničí) i ze vzdálenějších regionů. 

  

Obr.42. Stávající možnosti odstavení jízdních kol na nádraží v Kostelci a v Dačicích 

 

D.3 STAV PRACÍ NA CYKLOTRASE DIE THAYARUNDE 

D.3.1 Rešerše dostupných zdrojů informací 

Myšlenka na obnovení železničního propojení mezi Kostelcem u Jihlavy, Telčí, Slavonicemi  

a rakouskými příhraničními obcemi na trati Gilgenberg – Waldkirchen – Waidhofen je dnes 

již minulostí. Rakouská strana na konci roku 2011 totiž představila veřejnosti projekt 

cyklostezky, která je trasována mimo jiné i v místech nevyužívané železniční tratě do 

Raabsu a především pak do Fratres. Na tuto skutečnost zareagovala česká strana 

přípravou a později i výstavbou cyklostezky v úseku Slavonice – státní hranice. 

Plánovaná cyklistická trasa, která se připravuje pod názvem Die Thayarunde, je dnes 

uvažována jako okružní mezi městy Slavonice – Raabs – Gros-Siegharts – Waidhofen – 

Thaya – Dobersberg – Slavonice v celkové délce cca 82 km. Součástí připravované trasy je 

také cca 23 kilometrů dlouhá propojka vedená mezi městy Raabs, Karlstein a Waldkirchen 

a také propojení z města Gros-Siegharts na dosud fungující železniční stanici Göpfritz an 

der Wild (cca 9 kilometrů). 

Aktuální dostupné informace o přípravě projektu cyklistické trasy Die Thayarunde jsou 

dostupné na webové stránce projektu: www.thayarunde.at. Součástí této webové 

prezentace je mimo jiné také oficiální promo video a informace o trasování připravovaných 
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cyklostezek a cyklotras v řešeném pohraničním území. Původní předpoklad dokončování a 

zprovozňování úseků vedených po bývalých železničních tratích byl následující:  

• úsek Slavonice – státní hranice: 2014 
• úsek státní hranice – Fratres: 2014, 
• úsek Fratres – Dobersberg: 2014, 
• úsek Göpfritz – Raabs: 2015, 
• úsek Dobersberg – Waidhofen: 2015. 

  

Obr.43. Původní a stávající návrh cyklotrasy Die Thayarunde (zdroj: www.thayarunde.at)  

Plný provoz na celé trase byl poté plánován na rok 2016. S ohledem na reálný stav 

bývalých železničních tratí v Rakousku, projektové přípravy a potřebných povolení 

umožňujících zahájení výstavby některých úseků cyklotrasy, však lze o plně zprovozněném 

cyklookruhu i cyklistické odbočce vedoucí do města Göpfritz v roce 2016 polemizovat. 

  

Obr.44. Začátek nové cyklostezky ve Slavonicích před (10.6.2014) a po dokončení stavebních 
prací (28.6.2014)  

D.3.2 Úsek Slavonice – Fratres – Gilgenberg – Waldkirchen 

Úsek připravované cyklostezky mezi městy Slavonice a Waldkirchen lze rozdělit na úsek 

Slavonice – státní hranice, státní hranice – Fratres a Fratres – Gilgenberg – Waldkirchen. 
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Na české straně je úsek dokončen a před otevřením. Na rakouské straně byl aktuálně 

dokončen úsek státní hranice – Fratres.  

  

Obr.45. Zapomenutý řopík u Slavonického nádraží a výhled na město  

Tutistickou zajímavostí na českém úseku jsou dva objekty předválečného lehkého 

opevnění (řopíky) situované v bezprostřední blízkosti Slavonického nádraží. První z nich se 

nachází na pozemku pily naproti nádraží, druhý, poněkud zapomenutý v neudržované 

zeleni, leží hned u nové cyklostezky. Dalším důležitým bodem na budované cyklostezce 

(nedaleko státní hranice) je křižovatka s hipostezkou přicházející od Maříže. 

  

Obr.46. Přerušená cyklostezka v místě budované vodoteče (u rybníka) – stav k 10.6.2014 

Po železniční zastávce Fratres není dnes již ani památky. Zajímavostí tohoto úseku je ale 

trasování Iron Certain Trailu č. 13 částečně ve stopě připravované cyklostezky. Ve Fratres 

se pote ICT odpojuje a po lesní cestě východním směrem kopíruje státní hranici. 

Iron Certain Trail je vlastně celoevropská cyklotrasa vedená po bývalé hranici mezi 

západním a východním blokem v minulosti rozdělené Evropy, tedy v ose tzv. Železné 

opony. 
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Obr.47. Nehutněný štěrkový povrch cyklostezky v úseku st. hranice - Fratres (10.6.2014)  

Za Fratres je stavební připravenost cyklostezky ještě slabší. Těleso bývalé železniční trati 

prochází v úseku Fratres – Gilgenberg zalesněným územím s množstvím starých 

železničních mostků a křížení s lesními cestami. 

  

Obr.48. Napojení cyklotrasy Iron Certain Trail č. 13 a snesený most u Fratres  

  

Obr.49. Havarijní stav mostků na úseku Fratres – Gilgenberg 

Některé z mostků na bývalé trati jsou překonatelné, avšak v havarijním stavu. Přibližně 

v úrovni obce Schönfeld je bývalý most úplně snesen a díky rozšířenému korytu 
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Slavonického potoka je zde vytvořena obtížně překonatelná přírodní překážka. V celém 

tomto úseku jsou snesené jak pražce, tak i koleje. Násypy jsou částečně v původním 

neudržovaném stavu, částečně je štěrkové lože odstraněno.  

  

Obr.50. Snesený most přes Slavonický potok na úrovni obce Schönfeld  

Železniční zastávka Gilgenberg byla odstraněna již v minulosti, stejně tak mosty 

nacházející se na severním okraji a v centrální části obce Gilgenberg. Památkou na bývalé 

vedení železniční trati je tak již pouze železniční násep rozdělující obec na jeho severní, 

centrální a jižní část a také pozůstatek kolejnic na úrovňovém křížení bývalé trati a místní 

obecní komunikace. 

  

Obr.51. Jeden ze snesených mostů v Gilgenbergu a pozůstatek úrovňového křížení 
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D.3.3 Úsek Slavonice – Písečné – Raabs – Karlstein – Waldkirchen 

Po českém území mezi Slavonicemi a obcí Písečné je připravovaný okruh Die Thayarunde 

uvažován částečně v trase značené cyklostezky Greenway Praha – Vídeň. 

  

Obr.52. Rozmanité značení existujících tras ve Slavonicích a místo křížení budoucí Die 
Thayarunde s trasami ICT č. 13, „sakrální architektura“ a „terén“  

Tato část cyklotrasy začíná na Slavonickém nádraží, aby se po prostupu zastavěnou 

oblastí vydala pod dohledem množství řopíků mezi Šibeníkem a Šibeničním vrchem po 

krajské silnici č. 409 směrem na Slavotín. Cca v polovině tohoto úseku se od plánované 

trasy Die Thayarunde odpojuje polní cestou jak ICT č. 13, tak i nečíslované cyklotrasy 

označované jako „sakrální architektura“ a „terén“. Označení těchto cyklotras je řešeno 

nálepkou.  

 

Obr.53. Značení stávajících cyklotras ICT č. 13, „sakrální architektura“ a „terén“  
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Obr.54. Die Thayarunde je mezi Slavonicemi a Slavětínem trasována pod dohledem objeků 
předválečného lehkého opevnění  

Těsně před obcí Slavětín se uvažovaná trasa Die Thayarunde odpojuje od krajské silnice a 

uhýbá směrem k Rakousku, kde prochází napříč hraničním hvozdem a přilehlými polnostmi 

částečně po asfaltové cestě a částečně po nezpevněném štěrkovém povrchu. Těsně před 

obcí Písečné se poté nachází také jedna z mnoha připomínek na život židovské komunity 

v česko-rakouském pohraničí. 

   

Obr.55. Zpevněný i nezpevněný povrch Die Thayarunde mezi Slavětínem a obcí Písečné 

  

Obr.56. Stávající cyklistické značení před židovským hřbitovem u obce Písečné 
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Obr.57. Rozmanitost cykloturistického značení na české a rakouské straně státní hranice 

Na návsi obce Písečné je opět dobře patrná nedořešená různorodost stávajícího 

cykloturistického dopravního značení. Plánovaná trasa Die Thayarunde je za obcí Písečné 

uvažována částečně po nezpevněném povrchu (polní cesta, štěrk) a částečně po 

zpevněném povrchu v těsném dotyku Moravské Dyje. Posléze cyklotrasa kopíruje státní 

hranici. Štěrkový povrch se dnes vyskytuje až k rakouské silnici spojující obce Unter-

Pertholz a Schadlitz. Z tohoto místa je možné buďto pokračovat dále po budoucí Die 

Thayarunde hlouběji do Rakouska, nebo navštívit české pohraniční obce Hluboká a 

Rancířov. V navazujícm úseku je Die Thayarunde trasována až do města Raabs an der 

Thaya po silnici procházející postupně obcemi Großau a Modsiedl, částečně pak ve stopě 

stávající cyklotrasy Kamp-Thaya-March. 

  

Obr.58. Trasování okruhu Die Thayarunde mezi Großau a Raabs an der Thaya 

Po vstupu do města Raabs budoucí cyklotrasa významně sklesá až k soutoku Moravské 

Dyje a řeky Thaya. Z tohoto místa je možné jednak uzavření menšího cyklistického okruhu 

přes převážně silniční síť a existující cyklotrasy mezi městy Karlstein a Waldkirchen 

s napojením na bývalou železniční trať ve směru na Gilgenberg a jednak pokračování po 

velkém cyklistickém okruhu Die Thayarunde. 
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Obr.59. Soutok řeky Thaya a Moravské Dyje, stanoviště cyklobusu linky WA 15 tamtéž 

Velký cyklistický okruh je trasován dále jižním směrem po dnes již zrušené železniční trati 

mezi městy Raabs an der Thaya a Göpfritz an der Wild až do Gros-Sieghartsu, kde se 

odpojuje a vydává na Waidhofen, Dobersberg a poté zpět k Waldkirchenu a státní hranici. 

  

Obr.60. Trasování propojky Raabs – Waldkirchen mezi Raabsem a Speisendorfem 

  

Obr.61. Trasování propojky Raabs – Waldkirchen je částečně vedeno po úsecích, kde může 
docházet ke konfliktům s automobilovou dopravou 
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Ve směru na Karlstein a Waldkirchen (ve směru plánované propojky) je Die Thayarunde 

trasována částečně po silnicích a částečně po segregovaných cyklostezkách (případně po 

komunikacích s omezeným automobilovým provozem) se zpevněným i s nezpevněným 

štěrkovým povrchem. V úseku Raabs – Spiesendorf – Eggersdorf a Karsltein jsou dnes 

trasovány i některé již existující proznačené cyklotrasy (Thayatal weg a Kamp-Thaya-

March).  

   

Obr.62. Budova radnice a značka „cyklisté vítáni“ ve městě Karlstein an der Thaya 

Mezi Eggersdorfem a Karlsteinem je plánovaná trasa Die Thayarunde vedena ve stopě 

zrekonstruované krajské silnice v dlouhém klesání až k řece Thaya. Město Karlstein, stejně 

jako Raabs, nabízí turistům zázemí, potřebnou doplňkovou infrastrukturu i zajímavé 

turistické atraktivity. 

Po prostupu města Karlstein uhýbá plánovaná trasa Die Thayarunde po asfaltovém 

povrchu směrem na Műnchenreith a poté opět v prudkém klesání padá až ke Gerhartovu 

mlýnu na břehu řeky Thaya. 

  

Obr.63. Gerhartův mlýn nedaleko Műnchenreithu a nový povrch cyklopropojky za Thures 

Poté cyklotrasa kopíruje asfaltku až do Thures, za kterým se nachází prudce stoupající 

nové propojení na další krajskou silnici spojující obec Thuma a Wetzles. Cyklotrasa je 
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následně vedena až do Waldkirchenu po stávajících silnicích, tedy současně s provozem 

automobilové dopravy. Popisovaný úsek Raabs – Karlstein – Waldkirchen patří díky 

nutnosti několikerého stoupání a klesání podél řeky Thaya k náročnějším etapám 

připravované cyklotrasy Die Thayarunde. 

D.3.4 Úsek Waldkirchen – Waidhofen 

Z Waldkirchenu do Waidhofenu je plánovaná cyklistická infrastruktura trasována ve stopě 

železniční trati přicházející přes Gilgenberg od Slavonic. Bývalé nádraží ve Waldkirchenu 

je situováno na jižním okraji obce. Nádražní budova, byť opuštěná, je stále ještě zachovalá 

a jeví se jako využitelná pro případné budoucí umístění informačního stánku, občerstvení či 

malé expozice o historii místní železnice.  

  

Obr.64. Bývalá železniční zastávka ve Waldkirchenu a zapomenuté historické vagony 

Stejně tak využitelná pro turistický ruch může být i nedaleká budova bývalé remízy. Většina 

kolejí a pražců byla sice snesena, přesto na zapomenuté koleji stojí několikero chátrajících 

historických vagonů. 

  

Obr.65. Mostky na bývalé železniční trati z Waldkirchenu, směr Waidhofen 
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Za zastávkou Waldkirchen směrem k jihu jsou již kolejnice vytrhány a pražce odstraněny, 

připomínkou bývalého vedení železniční trati jsou proto jen pozůstatky náspů a částečně 

zachovalých kolejnic v místech některých křížení se silniční infrastrukturou, případně 

zapomenuté kamenné a ocelové mostky. 

  

Obr.66. Pozůstaky železniční infrastruktury mezi Waldkirchenem a Dobersbergem 

Údolím řeky Thaya je po navazující silniční síti vedeno několikero stávajících cyklistických 

tras, jedná se především o trasu Kamp-Thaya-March a trasu „terén“. Z pěších tras je zde 

trasována také jedna z Grázlových stezek. První zachovalou zastávkou v řadě za 

Waldkirchenem je zastávka Dobersberg, neboť zastávka Wieshof již byla v minulosti 

odstraněna. Obdobu rakouské zastávky Dobersberg můžeme ještě dnes nalézt v českých 

Salavicích. 

  

Obr.67. Bývalá železniční zastávka Dobersberg a pozůstaky zastávky Merkengersch 

Další v řadě bývala historicky zastávka Merkengersch, dnes však lze v místě její 

lokalizace dohledat jen nástupní plochu. Zrušená železniční trať i nadále kopíruje tok řeky 

Thaya, po následující zastávce Oberedlitz již také není ani stopy. V obci Thaya je zřejmě 

bývalá budova železniční zastávky aktuálně rekonstruována a přestavována na obytný 

dům. 
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Obr.68. Navazující úsek mezi Oberedlitzem a městem Thaya, bývalá železniční zastávka Thaya 

Další zastávka v řadě, zastávka Klein Eberharts, je sice ještě dohledatelná, nicméně 

postupně zarůstá travou a náletovými křovinami, stejně tak i zapomenuté koleje pokračující 

dále ve směru na Waidhofen a. d. Thaya. 

  

Obr.69. Zarůstající stanice a kolejiště zastávky Klein Eberharts 

  

Obr.70. Příprava odstranění železničních kolejí a pražců před železničním nádražím Waidhofen 
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Těsně před nevyužívaným železničním nádražím ve Waidhofenu bylo koncem června 2014 

možné pozorovat právě probíhající stavební přípravu vedoucí ke konečnému sejmutí 

železničních kolejnic a pražců. 

  

Obr.71. Historická budova železničního nádraží ve městě Waidhofen a koleje na Schwarzenau  

Železniční stanice Waidhofen an der Thaya, respektive výpravní budova zde situovaná, 

patří do unifikované skupiny nádražních budov označovaných jako KkStB 16/H. Tyto 

budovy byly umístěny i na dalších místech podél trati Schwarzenau – Kostelec (například 

na české straně byla tato budova vystavěna ve Slavonicích a v Dačicích). Budova je dnes 

opuštěná a nevyužívaná, avšak vzhledem ke svému dispozičnímu řešení a stávajícímu 

stavebně-technickému stavu se jeví být nanejvýše vhodnou pro budoucí umístění jak 

případných historických expozic, tak i dalších aktivit potřebných pro rozvoj cestovního 

ruchu v zájmovém území (například turistické informace, občerstvení, možnost 

krátkodobého odpočinku či dlouhodobějšího ubytování). Skutečné budoucí využití budovy 

bude mimo jiné odvislé od vypořádání majetkoprávních vztahů a zájmu místní samosprávy 

o její budoucí využití. 

D.3.5 Úsek Waidhofen – Gros-Siegharts 

Waidhofen a. d. Thaya nabízí turistům, jako největší (a zároveň okresní) město řešené 

oblasti rakouského pohraničí, širokou paletu služeb týkajících se ubytování, stravování a 

kulturního i sportovního vyžití, až po množství nejrůznějších vedlejších a doplňkových 

služeb. Součástí nabídky je také množství historických památek a kulturních či 

společenských akcí pořádaných především během letní turistické sezony. Jednou 

z místních atraktivit je i golfové hřiště situované východně od zastavěné oblasti města, 

kterým plánovaná Die Thayarunde prochází ve směru na Hollenbach.  
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Obr.72. Trasování stezky Die Thayarunde v úseku Waidhofen - Dietmanns  

Povrch trasy v okolí golfového areálu je nejprve vyveden v asfaltu, později přechází do 

štěrku a následně i do podoby polní cesty. Po překonání hlavní silnice V Hollenbachu je 

trasa vedena po jižním okraji vsi po úzké asfaltové cestě, aby se později napojila na 

asfaltku v parametrech silnice III. třídy, která později vstupuje do zalesněné oblasti a 

přechází do štěrkového povrchu. Tento povrch je dnes téměř v celé délce trasy až do obce 

Dietmanns. 

  

Obr.73. Bývalé železniční nádraží v Gros-Siegharts  

Z Dietmanns je to jen cca 2 km na bývalé železniční nádraží v Gros-Siegharts, kde se 

cyklotrasa Die Thayarunde napojuje na zrušenou železniční trať z města Göpfritz do města 

Raabs a. d. Thaya. 

D.3.6 Úsek Göpfritz – Gros-Siegharts – Raabs 

V úseku Göpfritz – Gros-Siegharts je plánovaná cyklotrasa Die Thayarunde uvažována ve 

stopě částečně zrušené železniční trati do města Raabs an der Thaya. Za nádražím 

v Göpfritzu lze ještě nalézt kolej mířící směrem k první zastávce na trase Schönfeld a. d. 
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Wild, avšak v této obci není v místě bývalé zastávky po čekárně pro cestující a po 

kolejovém svršku ani památky. 

  

Obr.74. Nádraží ve městě Göpfritz a železniční kolej ve směru Raabs a. d. Thaya  

  

Obr.75. Těleso železnice v místě zrušené zastávky Schönfeld a. d. Wild 

Za obcí Gros-Siegharts je další zastávkou v řadě obec Sieghartsles. Také zde již byla 

zastávka odstraněna, zachován zůstal pouze mostek přes potok Sieghartser bach. 

  

Obr.76. Zachovalý mostek a těleso dráhy u obce Sieghartsles 

 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 67 
 

Železniční trať, respektive plánovaná cyklotrasa Die Thayarunde, je dále vedena severním 

směrem kolem obce Weinern (zde zůstal zachován kamenný mostek), dále kolem obce 

Pfaffenschlag a přes Oberndorf bei Raabs až na zrušené nádraží v Raabsu. V tomto 

území jsou dnes vedeny i vybrané stávající cyklistické trasy, jedná se například o trasu 

Waldwiertel radweg či trasu pro horská kola. 

 

Obr.77. Zachovalé zastávkové čekárny pro cestující v obcích Pfaffenschlag a Oberndorf 

V obcích Pfaffenschlag a Oberndorf jsou ještě bývalé železniční zastávky zachovány, 

koleje a pražce jsou však již odstraněny. Zastávky tak pomalu ale jistě zarůstají travou. 

V rámci plochy bývalého železničního nádraží ve městě Raabs an der Thaya se dnes 

nachází několikero pravděpodobně funkčních provozů. Nicméně z pohledu významu města 

Raabs jakožto cílové stanice na trati Göpfritz – Raabs, i významu města jakožto místního 

centra turistického ruchu, se jeví být účelné umístit zde doplňkové služby a informační 

tabule pro turisty o historii železniční dopravy v tomto regionu, stejně tak o dalších 

(stávajících) turistických atraktivitách v širším okolí. 

  

Obr.78. Bývalé nádraží Raabs a.d. Thaya a pozůstatek náspu ve směru Göpfritz a. d. Wild 
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D.3.7 Shrnutí aktuálního stavu a přípravy cyklotrasy Die Thayarunde 

Na české straně je úsek trasy Die Thayarunde vedený po bývalé železniční trati směrem 

k hranicím s Rakouskem dokončen a před otevřením. Stejně tak je stavebně a technicky 

před otevřením i navazující úsek mezi státní hranicí a obcí Fratres. Zde však připravovaná 

cyklotrasa Die Thayarunde na nějakou dobu skončí, neboť stavební připravenost bývalého 

tělesa železniční trati ve směru na Gilgenberg a Waldkirchen je nulová. Z pohledu platných 

povolení je však stavba cyklostezky mezi Fratres a Waidhofenem před zahájením, neboť 

až do Dobersbergu jsou potřebná stavební povolení vydaná. Realizace úseku cyklostezky 

do Dobersbergu se proto očekává do konce roku 2014. Do Waidhofenu se poté 

předpokládá dostavba cyklostezky do konce roku 2015. 

Některé úseky plánované cyklostrasy Die Thayarunde jsou na české i rakouské straně 

trasovány po stávající silniční síti. Vlivem toho může v některých exponovaných místech 

docházet ke kolizi motorové a nemotorové dopravy. Do budoucna je proto nanejvýše 

vhodné trasovat co nejvíce úseků mimo silniční síť s intenzivním provozem motorových 

vozidel. Rizikem budoucího využití může být z dnešního pohledu i náročnost terénu mezi 

Raabsem a Waldkirchenem, dále střídání zpevněných a nezpevněných povrchů cyklotrasy 

a také nedostupnost potřebné turistické infrastruktury podél celé trasy. Na připravované 

cyklostrase vedené po bývalých železničních tratích se však nachází množství objektů a 

staveb s velkým potenciálem využitelným pro budoucí turistický ruch v oblasti. Jedná se 

například o bývalé nádražní budovy a objekty v Raabsu, Waldkirchenu a Waidhofenu. 

Součástí postupného zprovozňování nových úseků cyklotrasy musí být také perferktní 

dopravní a turistické značení umožňující jejím uživatelům dobrou orientaci a informovanost 

o vzdálených cílech i místních turistických atraktivitách. 

Okruh je vhodně situován do zajímavého a pro turisty atraktivního pohraničního území a 

přitom bude díky železniční dopravě do Slavonic a do Göpfritzu, stejně tak díky 

cyklobusovým linkám mezi Českými Budějovicemi a Znojmem, respektive mezi Raabsem a 

Telčí, stejně tak díky existující silniční síti, dobře dostupný ze všech světových stran. 

Celý velký okruh Die Thayarunde tak má do budoucna, po dořešení všech aktuálních 
dílčích problémů, velký potenciál jak pro jednodenní cyklistické výlety, tak i pro 
déletrvající cyklistické turnusy, jejichž účastníci naleznou ubytování někde v těžišti 
řešeného zájmového území. Další potenciál postupně zprovozňovaných cyklostezek 
nacházejících se ve stopě bývalých železničních tratí leží ve využití vybraných úseků 
inline bruslaři, v případě dobrých sněhových podmínek talé vyznavačů bílé stopy. 
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D.4 VYHODNOCENÍ KAPACITY A POTŘEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z POHLEDU 
EXISTUJÍCÍ ČI PLÁNOVANÉ INFRASTRUKTURY 

D.4.1 Hlavní synergické a kumulativní efekty v řešeném území 

Potřebná vyšší míra turistického využití území podél stávající železniční trati č. 227 a 

navazující cyklotrasy Die Thayarunde spočívá především v synergickém efektu všech 

dílčích prvků vytvářejících dnes aktuální nabídku pro turisty, obyvatele i potencionální 

návštěvníky řešeného území. Těmito prvky je nejenom bohatá historie příhraničních 

regionů s množstvím kulturních či technických památek, ale také pestrá paleta aktuálně 

pořádaných kulturně-společenských akcí, stejně tak i nedotčená příroda příhraničních 

regionů či historická jádra měst a obcí po obou stranách státní hranice. V neposlední řadě 
je to také dopravní infrastruktura umožňující jak lepší dostupnost území, tak i 
navyšování potenciálu řešeného území z pohledu rozvoje nabídky stávajících 
turistických atraktivit (akce na železnici, nové cyklotrasy a cyklostezky). Součástí 

kumulativního efektu poté mohou být provozované cyklobusové linky, které umožňují 

dostupnost zájmového území podél železniční trati č. 227 ze širšího okolí i ze sousedících 

regionů. 

Na základě provedených rozborů a analýz je však prozatím nutné konstatovat, že 
především stávající dopravní dostupnost a vybavenost řešeného území systémy 
vhodnými pro každodenní přepravu osob a současně i pro turistický ruch má 
výrazné rezervy, na kterých je třeba dále pracovat. Na druhou stranu je nutné také 

konstatovat, že v případě vhodného provázání všech dílčích potenciálů železniční, 

cyklistické i navazující turistické infrastruktury v řešeném území lze do budoucna očekávat 

nejenom lepší dopravní dostupnost oblastí podél státní hranice, ale také zvýšení zájmu 

turistů o řešené území a tím i potřebný rozvoj obou příhraničních regionů. 

D.4.2 Potřebný rozvoj existující železniční infrastruktury 

Železniční trať č. 227 a doprava na ní provozovaná má díky svému přerušení za 

Slavonicemi, úvraťovému napojení na trať č. 225 v Kostelci u Jihlavy a nevhodné denní 

nabídce vlakových spojení pouze omezený význam, a to jak pro každodenní běžnou 

dopravu do škol, zaměstnání či na úřady, stejně tak pro dopravu turistickou. I tento 

omezený význam je do budoucna nadále ohrožován konkurečními dopravními systémy 

v řešeném území. Ohrožení je způsobené jednak díky fenoménu využívání individuální 

automobilové dopravy a také vlivem velmi silné konkurence linkové autobusové dopravy 

provozované podél celé železniční trati. Potřebný rozvoj železniční dopravy na trati č. 
227 tedy musí spočívat jednak v optimalizaci vypravovaných vlakových souprav a 
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jim konkurenčních autobusových spojů, dále v nových investicích do existující 
železniční infrastruktury a také do oživení zájmu cestující veřejnosti a návštěvníků 
území o mód železniční dopravy. Součástí rozvoje železniční dopravy je nutně také 
vyšší vzájemná provázanost se systémem cyklistické dopravy. 

D.4.3 Potřebný rozvoj existující a budované cyklistické infrastruktury 

Cyklistická doprava na české i rakouské straně řešeného území je prozatím ve stupni 

rozvoje. Je proto třeba i nadále optimalizovat stávající vedení cyklistických tras v území, 

budovat novou nabídku segregovaných cyklistických stezek vedených nejkratší možnou 

trasou mezi významnými zdroji a cíli dopravy, respektive mezi významnými lokalitami 

s turistickým potenciálem. Z pohledu budoucího využití okružní trasy Die Thayarunde lze 

poukázat na její značnou délku, stejně tak na úseky vedené částečně po silniční síti 

v kontaktu s automobilovou dopravou a částečně po nezpevněných komunikacích. 

Vzhledem k vedení cyklotrasy mezi městy Raabs a Walkirchen lze konstatovat také značné 

převýšení, které budoucí trasa vykazuje v rámci několikeré nutnosti překonání toku řeky 

Thaya. Otázkou do budoucna tedy může být i atraktivnost plánované trasy pro rodiny 

s dětmi a pro méně zdatné cyklisty. Problémem z pohledu budoucího využití cyklotrasy Die 

Thayarunde může být také dnes nezahuštěná turistická infrastruktura v pohraničí.  

Potřebný rozvoj cyklistické infrastruktury tak musí spočívat především v postupné 
optimalizaci stávajících i plánovaných cyklistických tras, v jejich perfektním 
vyznačení v terénu pomocí turistického dopravního značení, dále v minimalizaci 
střetů s automobilovou dopravou a v doplnění potřebné cyklistické infrastruktury 
(cyklostojany, mapy, informační tabule, apod.). V neposlední řadě je důležitá také bližší 

provázanost na fungující železniční dopravu na české i rakouské straně řešeného území 

(Kostelec, Telč, Třešť, Slavonice, Göpfritz). 

D.4.4 Potřebný rozvoj navazující turistické infrastruktury 

Ruku v ruce s postupným rozvojem železniční a cyklistické infrastruktury v zájmovém 

území musí jít také optimalizace a doplnění stávající turistické infrastruktury, tj. doplňování 

nabídky ubytování, kvalitativně lepšího stravování, kulturního vyžití i dalších doplňkových 

služeb. Z pohledu úzkého provázání na existující potenciál železniční trati č. 227 a 

vznikající potenciál v území navazujícím na připravovanou cyklotrasu je nutné zaměřit 

pozornost především na rozšíření kulturně společenských či sportovních akcí mimo 
hlavní turistickou sezónu, možnosti oslovení většího spektra cestující veřejnosti i 
turistů a nabídnutí nových možností a zážitků cykloturistům. Svou roli ve větším 

provázání cyklistické a bývalé železniční infrastruktury může sehrát také případné budoucí 
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využití existujících nádražních budov (Waldkirchen, Waidhofen, Raabs, Slavonice, 
Dačice, Třešť) pro umístění například občerstvení, informačních tabulí pro turisty i 
expozic zabývajících se historií železniční dopravy či okolními atraktivitami v oblasti.  

D.5 FORMULACE HLAVNÍCH TÉMAT A VÝZEV K ŘEŠENÍ V NÁVRHOVÉ ČÁSTI 
STUDIE 

Hlavní témata a výzvy potřebného rozvoje železniční infrastruktury v řešeném území 
jsou následující: 

• postupná optimalizace počtu a času vypravovaných vlakových souprav na trati č. 
227 za účelem zvýšení konkurenceshcopnosti železniční dopravy, především pak 
ve vztahu k dostupnosti krajského města Jihlava, 

• potřeba nových investic do modernizace železniční infrastruktury, zabezpečovacího 
zařízení a vybraných železničních přejezdů, 

• potřeba oživení zájmu cestující veřejnosti o železniční dopravu, 
• potřeba zvýšení vybraných aktivit turistického ruchu podél železniční trati č. 227, 
• potřeba vyšší provázanosti železniční a cyklistické dopravy. 

Hlavní témata a výzvy potřebného rozvoje cyklistické infrastruktury v řešeném území 
jsou následující: 

• potřeba zajištění úzké provázanosti vznikající cyklotrasy s již existujícími úseky 
proznačených tras na české i rakouské straně příhraničních regionů, 

• potřeba vedení cyklistických tras převážně po úsecích se zpevněným povrchem 
v místech minimálního převýšení, dále s úplným vyloučením motorové dopravy či 
jen s minimálním automobilovým provozem, 

• potřeba doplnění plánované trasy Die Thayarunde o odbočky k nedalekým místním 
turistickým zajímavostem či vybraným atraktivitám, 

• potřeba proznačení trasy Die Thayarunde po obou stranách státní hranice, 
• potřeba optimalizace a doplnění stávajícího cykloturistického dopravního značení, 
• potřeba postupného doplnění navazující cyklistické infrastruktury ve všech obcích a 

městech na trase (cyklostojany, informační tabule, turistické přístřešky, apod.), 
stejně tak u všech významných železničních stanic, zastávek a turistických cílů 
v zájmové oblasti. 
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E. ZMAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A DOPROVODNÝCH AKCÍ 
 

Mapování stávajících kulturních a doprovodných akcí proběhlo na základě rešerše veřejně 

dostupných zdrojů informací, polostrukturovaných a nestrukturovaných rozhovorů 

s přímými aktéry či pořadatelskými subjekty konkrétních akcí a také s hlavními partnery 

projektu DY-THA rail. Součástí mapování zásadních akcí s regionálním přesahem bylo 

vytvoření anketního dotazníku, který byl pomocí emailu rozeslán všem hlavním partnerům 

na české i rakouské straně řešeného území. Výstupem zpracování dat o těchto zásadních 

akcích jsou tzv. KARTY AKCÍ (viz PŘÍLOHA 9), na kterých jsou uvedeny informace týkající 

se data pořádání a zaměření akce, množství návštěvníků, předpokládané dostupnosti akce 

z pohledu využívaných dopravních módů, ekonomiky akce, apod. Veškeré sledované akce 

jsou následně vyhodnoceny z pohledu přínosů na oživení CR v řešeném území a ve vztahu 

k využití železniční tratě č. 227 či navazující cyklistické infrastruktury. 

E.1 STRUČNÁ REŠERŠE AKCÍ POŘÁDANÝCH PODÉL ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 227 

V zájmovém území podél železniční trati č. 227 je v současné době pořádáno velké 

množství kulturních či kulturně společenských akcí, včetně mnoha doplňkových zábavných 

programů a aktivit. Z důvodu potřeby znalosti alespoň základního rámce těchto akcí byla 

provedena rešerše existujících tištěných i digitálních podkladů a vytvořen seznam akcí a 

aktivit, které byly seřazeny podle data a místa jejich konání. Tento seznam je obsahem 

PŘÍLOHY 6 této zprávy. Obsahem seznamu nejsou nutně veškeré kulturní či společenské 

akce pořádané v zájmovém území, nicméně zpracovatel předpokládá, že tabulkově 

zpracovaná data obsahují většinu z hlavních i doplňkových kulturních, společenských a 

sportovních akcí. Stručné zhodnocení získaných informací o jednotlivých akcích 

pořádaných podél železniční trati č. 227 je uvedeno dále: 

• většina akcí se uskuteční v Telči, Třešti a ve Slavonicích, 
• většina akcí je vázána na letní turistickou sezonu,  
• množství akcí má pouze lokální význam a není schopna přitáhnout návštěvníky 

z okolních měst či regionů, 
• převládají kulturní akce se zaměřením na rodiny s dětmi, divadlo, koncerty a filmy, 
• ve vztahu k železnici č. 227 je pořádáno pouze Léto s párou, 
• většina akcí je dnes lokalizována mimo železniční stanice (zastávky) na trati č. 227, 
• obecně chybí akce zaměřené na přeshraniční kulturní či společenské vyžití,  
• je pořádáno málo akcí se sportovní tematikou (pouze v Telči (triathlon, dračí lodě, 

běhy) a ve Slavonicích (cyklo a běžky) bylo identifikováno vícero sportovních akcí 
v průběhu celého roku), 
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• ve vztahu k cyklistické dopravě je pořádáno několik akcí (5P Jana Satrapy, 
Regionem Renesance, Křížem krážem Vysočinou,ad.), avšak zatím bez přímé 
vazby nebo souvislosti se železniční dopravou, 

• obecně existuje prostor pro pořádání trhů a festivalů zaměřených specielně na 
místní či regionální výrobky (gastronomie, pivní produkce, apod.), stejně tak je 
otevřen prostor pro nové sportovní akce. 

E.2 VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO DOTAZU NA HLAVNÍ PARTNERY PROJEKTU 

Veškerá zjištění ohledně aktuálně pořádaných akcí identifikovaných hlavními partnery 

projektu jako zásadní akce s regionálním přesahem, případně s potenciálem tohoto 

přesahu, byla získána na základě vytvořených anketních dotazníků. Hlavními partnery byli 

převážně lidé zabývající se dlouhodobě problematikou cestovního ruchu a turistiky 

v řešeném území. Z důvodu potřeby zjištění relevantních dat také za rakouské pohraniční 

oblasti byl dotazník přeložen do německého jazyka a distribuován rakouským partnerům. 

Seznam všech oslovených partnerů je uveden jako PŘÍLOHA 7. Konečná podoba 

českojazyčného dotazníku je poté uvedena jako PŘÍLOHA 8 této zprávy. 

V konečném součtu bylo dotázáno celkem 18 partnerů projektu zabývajících se 

problematikou cestovního ruchu. Tito partneři měli možnost identifikovat až 5 zásadních 

kulturních, společenských či sportovních akcí s regionálním přesahem. Ne vždy však byla 

možnost vyplnění až 5 dotazníků pro 5 konkrétních akcí využita. 

Na základě identifikovaných zásadních akcí a předaných informací o těchto akcích byly 

vytvořeny tzv. KARTY AKCÍ. Tyto karty obsahují zjištěné údaje týkající se bližší identifikace 

akce, návštěvnosti akce, ekonomiky akce i případných návrhů na jejich doplnění či 

rozšíření. Veškeré zpracované KARTY AKCÍ jsou uvedeny v PŘÍLOZE 9. 

 

Základní informace o úspěšnosti získání informací o zásadních akcích 
 
Předpokládaný počet vyplněných dotazníků celkem:  až 90 
Počet získaných dotazník celkem:    30 
Úspěšnost sběru dotazníků:     33 % 
 
Předpokládaný počet vyplněných dotazníků (CZ):  až 45 
Počet získaných dotazníků (CZ):     17 
Úspěšnost sběru dotazníků:     37 % 
 
Předpokládaný počet vyplněných dotazníků (AU):  až 45 
Počet získaných dotazníků (AU):     13 
Úspěšnost sběru dotazníků:     29 % 
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F. ANALÝZA PŘEDPOKLADŮ PRO ROZVOJ A UDRŽITELNOST 
CR PODÉL ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 227 

 

F.1 ZÁKLADNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A STAV 
SOUVISEJÍCÍ INFRASTRUKTURY 

Aktuální stav cestovního ruchu byl zkoumán především z pohledu množství stávajících 

atraktivit a jejich provázanosti na existující či budované integrační osy řešeného území. 

V hledáčku zájmu byly především stávající historické a kulturní pamětihodnosti, 

v neposlední řadě také infrastruktura umožňující dostupnost těchto akcí pomocí vybraných 

dopravních módů (železniční, autobusová, cyklistická a pěší doprava). Základní turistické 

atraktivity a stav navazující infrastruktury využitelné k dostupnosti těchto atraktivit byla poté 

zkoumána ve vztahu k lokalizaci všech existujících železničních zastávek na trati č. 227 a 

také vybraných měst a obcí podél plánované cyklotrasy Die Thayarunde (viz PŘÍLOHA 10 

této zprávy). 

F.2 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A POTENCIÁLU ROZVOJE CR V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Turistických atraktivit v řešeném území mezi Kostelcem u Jihlavy, Waidhofenem a 

Raabsem je nesčíslně vysoké množství. Celá zájmová oblast se může pochlubit bohatou 

historií, kulturním i přírodním bohatstvím, stejně tak nabídkou množství vyloženě 

odpočinkových či naopak adrenalinových aktivit. Bohatá historie celého regionu je 

připomínána nejenom předválečným lehkým opevněním táhnoucím se v mnoha 

kilometrových pásech podél státní hranice, ale také památkami na bývalé židovské 

osídlení, množstvím hradů, zámků i zřícenin, renesanční perlou Telč zapsanou v seznamu 

UNESCO, nebo Městskou památkovou rezervací Slavonice. Mezi přírodní bohatství poté 

patří především oblast České Kanady a národního parku Thayatal (Podyjí). Přesto přese 

všechno se mikroregiony podél železniční trati (na české straně) řadí k oblastem, které 

dlouhodobě nejsou příliš navštěvovány zahraničními turisty. Důvodů lze najít hned několik:  

• nejsou zde vysoká pohoří jako v jiných příhraničních oblastech (Krkonoše, 
Šumava, Jeseníky), kraj tudíž nemůže konkurovat regionům s rozvinutou 
zimní turistikou,  

• nelze konkurovat ani regionům s velkými rekreačními vodními plochami 
(Lipno, Slapy, Českolipsko, Jižní Čechy), 

• většina zahraničních návštěvníků bývá dlouhodobě ubytována v hlavním 
městě (dostupnost letiště, široká nabídka certifikovaných hotelů) a za 
památkami pouze dojíždí,  

• nejsou zde lokalizovány lázně ani infrastruktura pro wellnes aktivity.  
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Základní informace o vybraných turistických odvětvích a aktivitách v řešeném území 
podél stávajících i bývalých železničních tratí: 

Vodní turistika 

Využití Moravské Dyje pro vodní turistiku je velmi omezené, lépe je na tom řeka Thaya, 

především pak za soutokem Moravské a Německé Dyje. Omezení pro vodáky však opět 

nastává v NP Podyjí, kde nelze kempovat. Vybavení zájmového území bazény či 

aquaparky je slabé, nejsou zde ani velké vodní plochy využitelné pro rekreaci. Potenciál 

vodní  turistiky ve vztahu k železniční či cyklistické dopravě je nulový. 

Golfová turistika je dnes provozována například v Telči a ve Waidhofenu. Z pohledu jejího 

provázání na stávající železniční a cyklistickou dopravu v zájmovém území však nemá 

žádný potenciál. 

Zimní turistika 

Z pohledu zimní turistiky je pro zájmovou oblast podél stávajících i bývalých železničních 

tratí nepřekonatelnou konkurencí například Nové Město na Moravě, ale i jiné lokality 

Žďárských vrchů, které umožňují, při dobrých sněhových podmínkách, vyžití velkého 

množství turistů a návštěvníků. I přes možnosti sjezdového lyžování v Mrákotíně a na 

Čeřínku, rozvíjející se běžecké trasy v celém území i zimní stadion v Telči, tak nelze do 

budoucna uvažovat o řešené oblasti jako o hlavním regionálním centru zimních sportů.  

 

Obr.79. Možnosti vyznavačů bílé stopy v oblasti Telč a Třešť (zdroj: bezky-telcsko.cz) 
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Přesto dílči potenciál oblast vykazuje, alespoň ve vztahu k místnímu obyvatelstvu a 

potencionálním návštěvníkům území během zimního období, stejně tak má potenciál 

přitáhnout návštěvníky z příhraničních obcí v Rakousku. 

Například mikroregion Dačicko má v oblasti České Kanady pro své drsnější podnebí a 

vyšší nadmořskou výšku obvykle velmi dobré sněhové podmínky. Proto zde také vznikly 

značené běžecké trasy (především v okolí Českého Rudolce). Provoz byl zahájen v roce 

2004, v roce 2006 byly jednotlivé trasy označeny a opatřeny informačními tabulemi. V okolí 

Českého Rudolce je tak dnes již více než 90 km značených tras. Udržované běžecké trasy 

existují také v blízkém okolí Dačic (krátký Toužínský okruh, trasa Toužín – Urbaneč – 

Dačice, trasa směr Řečice). Také oblast v okolí obce Studená je vhodná pro klasický běh 

na lyžích. Terén nabízí jak obtížné trasy (směr Javořice), tak i nenáročné v okolí obce.  

Městská a kongresová turistika, wellness a lázeňství 

Městský cestovní ruch je dnes v území podél železniční trati lokalizován ve všech větších 

městech, drtivě se na něm podílí především město Telč. Kulturně poznávací turistický ruch 

má poté Telč v návaznosti na jihočeské Slavonice. Z pohledu kongresové turistiky existuje 

nabídka několika kongresových sálů. Jedná se převážně o zámek v Telči a zámek Třešť. 

Částečně lze kongresovou turistiku řešit také v rámci stávajících zámků či hradů kolem 

Telče a Třeště, například na Roštejně. Kongresový ruch se však v řešeném území téměř 

nevyskytuje, lázeňský turistický se poté nevyskytuje v celém kraji Vysočina. Městská 

turistika i kulturně poznávací turistický ruch má sice vztah k existující železniční dopravě, 

avšak drtivá většina těchto návštěvníků volí dnes jiný dopravní mód (individuální 

automobilová doprava).  

Agroturistika 

Významný potenciál v celém řešeném území je dlouhodobě identifikován v agroturistice a 

v rozvoji venkovského turistického ruchu. Příkladem agroturistiky může být například 

Turistatek v Lhotce u Mrákotína a mnoho dalších. Podél železniční trati se již dnes nachází 

také množství jízdáren a jezdeckých klubů (například Zámecký statek Telč či Jezdecký klub 

Třešť). V návaznosti na tyto a další jízdárny jsou postupně vyznačovány hipotrasy. V rámci 

projektu Jihočeského kraje „Turistika na koni“ (realizace v letech 2005-2006), byly na území 

mikroregionu Dačicko vyznačeny některé jezdecké stezky, včetně stanic, kde je možné 

koně ustájit, ubytovat se, apod. Jedná se například o červenou trasu vedenou přes Dešnou 

– Chvaletín – hraniční přechod Slavonice/Fratres a dále na Jindřichův Hradec. 

Cykloturistika a cyklistické akce 

Cyklistických akcí se v zájmovém území koná hned několik, přičemž se jedná o akce 

místního, mikroregionálního a v některých případech i regionálního či nadregionálního 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 77 
 

významu. Např. ve městě Jemnice se každým rokem uskutečňují závody horských kol, 

které jsou zařazeny pod Vysočina MTB cup (krajská úroveň). Na Telčsku a Třešťsku se 

jezdí akce Cyklojízda Greenway Regionu Renesance. Zajímavými akcemi jsou také 

každoročně organizovaný cyklistický výlet „Cyklojízda Regionem Renesance“ či „Cyklojízda 

s Josefem Zimovčákem“. Významnými cykloakcemi je také organizovaný hromadný výlet 

„Vysočinou na kole“, dále cyklistický závod „Zlaté kolo Vysočiny“ či vytrvalostní závod 

„Jihlavská 24MTB“. 

Adrenalinové zážitky 

Adrenalinové zážitky jsou již (byť zatím v omezené míře) dostupné i podél železniční trati 

227 či v jejím blízkém okolí. Částečně lze do této kategorie zážitků zařadit akci Balony nad 

Telčí, také několik obtížnějších tras pro MTB či lanový park v Landštějně. Z pohledu dalšího 

rozvoje těchto atrakcí byla například oblast Telče identifikována jako vhodná pro 

vybudování bobové dráhy či lanového centra. 

Gastronomie a kulinářství 

Telčsko ani ostatní mikroregiony na železniční trati č. 227 se prozatím neprezentují 

vyhraněnou kuchyní, v řešeném území není ani vyloženě vinařská či pivní oblast. Nicméně 

dají se zde nalézt firmy (jak podél železniční trati č. 227 tak i v širším okolí) s dlouhodobou 

tradicí a s výrobky, které dnes zná každý. Na tyto regionální výrobky a tím i na propagaci 

místních firem se může do budoucna cílit v rámci návrhu nových doplňujících 

společenských či kulturních akcí. 

Žádné z měst a obcí podél železniční trati dnes nemá fungující pivovar. Přestože 

v Dačicích, Jemnici, Telči i jinde v minulosti lokální pivovary existovaly, dnes zde 

pivovarnictví provozováno není. Nicméně v nedalekém krajském městě Jihlava, stejně tak 

v Jindřichově Hradci, se pivo vaří dodnes. Jihlava je známá především díky pivu Ježek, 

v Jindřichově Hradci se obnovila tradice pivovarnictví v podobě dvou minipivovarů. Jedná 

se o pivovar Pánů z Růže a o pivovar Černý Orel. Jindřichohradecké pivovary by se mohly 

v rámci vybraných akcí prezentovat v jižních částech železniční tratě, na severu se otevírá 

možnost především pro jihlavské pivovarnictví, případně pro pivovary z Třebíče, 

Pelhřimova a další. V tomto ohledu si lze vzít příklad právě z Jindřichova Hradce, kde bude 

letos pořádán již 9. ročník pivních slavností. Součástí je poté i ochutnávka z nových 

pivovárků z celé ČR.  

Tradiční je však v řešené oblasti značka a historie zpracování masa a masných výrobků 

(Kostelecké uzeniny, Krahulík, Hodice Vysočina), která se v návaznosti na regionální 

dopravní osu (trať č. 227) může stát důležitým impulsem nejenom pro rozvoj turistického 

ruchu, ale také pro marketing těchto firem. Může se tak dít například formou pořádání dnů 
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otevřených dveří spojených s prodejem vlastních výrobků, případně pořádáním 

zabijačkových slavností doplněných živou hudbou a přepravou zajišťovanou regionální 

železniční dopravou, případně historickými parními vlaky. Tyto akce je možné pořádat 

buďto přímo v Kostelci či v Hodicích na ploše stávajících masných provozů (spojeno se dny 

otevřených dveří), případně přeneseně v Třešti či v Telči na nádražích či na náměstích.  

Shrnutí 

Území kraje Vysočina i navazující oblast Dačicka bylo vždy destinací především pro 
rekreaci tuzemských návštěvníků a turistů. Dalšími problémy ve vztahu k železniční 
dopravě je fakt, že většina turistů dnes využívá k pohybu po zájmovém území 
především osobní automobil, přičemž značná část turistů zde ani nespí a pokud ano, 
tak v průměru jen 2-3 noci. Tyto nedostatky umocňuje i neexistence některých forem 
CR (lázeňský a veletržní) a nedostatečně rozvinutá základní (ubytovací) i navazující 
doprovodná infrastruktura. 

Oblasti podél železniční trati č. 227 jsou však dlouhodobě vhodným místem pro 
pobytovou turistiku (prázdninové pobyty rodin s dětmi, středně náročné aktivní 
dovolené i pro venkovskou turistiku). Aktuálně pak v řešeném území převládá právě 
zážitková poznávací turistika (městská turistika spojená s návštěvou kulturně-
historických památek). 

Dlouhodobě identifikovaný hlavní rozvojový potenciál poté spočívá především ve 
venkovské agroturistice, návštevnosti pořádaných společenských a kulturních akcí a 
také v dalším budování cyklotras a hipostezek. 

Podpůrnými cíli vedoucími k budoucímu vyššímu zájmu turistů o řešenou oblast a o 
železniční dopravu musí být do budoucna jasně deklarovaná snaha o odbourání 
sezónnosti, zvýšení počtu domácích i zahraničních návštěvníků, o důslednou a 
přesně mířenou propagaci železnice, cykloturistiky a také snaha o optimalizaci 
zásadních společenských akcí schopných přitáhnout návštěvníky a turisty ze 
zahraničí, případně vytvoření nových akcí s takovýmto potencionálem. 

 

F.3 FORMULACE HLAVNÍCH TÉMAT A VÝZEV K ŘEŠENÍ V NÁVRHOVÉ ČÁSTI 
STUDIE 

Z pohledu turistické a návštěvnické dopravy v celém zájmovém území podél železniční trati 

č. 227 a v navazujícícm rakouském pohraničí dnes převládá mód individuální automobilové 

dopravy a to především z toho důvodu, že osobní automobil přináší návštěvníkovi celého 
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regionu bonusy v podobě neomezené mobility neovlivňované nabídkou spojů veřejné 

hromadné dopravy. Stejně tak zde hraje roli dostupnost hůře přístupných či vzdálených 

turistických atraktivit v zájmovém území. Také z tohoto důvodu je třeba další turistické cíle 

a atraktivity situovat především do míst s dobrou dostupností železniční či cyklistické 

dopravy, nejlépe tedy do blízkosti exponovaných železničních zastávek a stanic na trati 

227. Na rakouské straně poté do míst exponovaných turistických tras a cyklostezek. Na 

základě uvedeného byly formulovány také hlavní témata a výzvy k řešení v návrhové části 

studie udržitelnosti cestovního ruchu. Navýšení stávající atraktivity řešeného území, ve 

vztahu k jasně pojmenovanému potencionálu železniční dopravy na české a cyklistické 

dopravy na rakouské straně, mohou napomoci dále uvedené produkty a aktivity: 

• podpora stávajícím sportovním akcím zaměřeným na zimní turistiku (bílá 
stopa) a jejich další rozvoj, především pak ve vztahu k rakouskému pohraničí 
a budovaným cyklotrasám ve stopě bývalých železničních tratí, 

• podpora a rozšíření stávajících cyklistických a turistických akcí pořádaných 
v řešeném území, 

• podpora vzniku velkým sportovním akcím (běžky, kolo, inline brusle) pokud 
možno s mezinárodní účastí,  

• zacílení na místní regionální výrobky (gastronomie, kulinářství) a jejich 
podpora v rámci nových nebo pořádaných kulturních a společenských akcí,  

• zacílení na oživení historických událostí s možností specializace na období II. 
světové války a soužití národů v pohraničním regionu, 

• podpora nového využití prostor stávajících železničních stanic a zastávek, 
• využití názvů obecně známých míst z řešené oblasti, pojmů a jmen historicky 

či jinak významných osobností (Satrapa, Javořice, pramen Moravské Dyje, 
Pan Tau, Dačická kostka cukru, atd.).  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 80 
 

G. PŘEDPOKLADY UDRŽITELNOSTI CR VE VZTAHU K ŽEL. 
TRATI Č. 227 A PLÁNOVANÉ CYKLOTRASE DIE THAYARUNDE 

 

Základním předpokladem udržitelnosti železniční dopravy v zájmovém území je zvýšení její 

konkurenceschopnosti vůči existujícím dopravním módům, především pak vůči dnes 

dominující autobusové veřejné linkové dopravě. K tomu, aby se místní obyvatelé i 

návštěvníci zájmové oblasti začali vracet na dráhu, musí být dosaženo optimálního 

systému místní dopravní obsluhy, která nabídne potřebný počet vlakových spojů v rámci 

ranních i odpoledních dopravních špiček, umožní přímou dostupnost krajského města 

Jihlavy a současně nabídne čistou, levnou, bezpečnou a časově nenáročnou dopravu na 

celé trase mezi Kostelcem a Slavonicemi. Dosáhnutí takovýchto cílů je sice během na 

dlouhou trať, začátkem tohoto běhu ale mohou být návrhy základních provozních a 

organizačních opatření na trati č. 227 uvedené dále.  

Důležitým předpokladem pro udržitelnost a budoucí rozvoj cestovního ruchu v řešeném 

území podél celé železniční trati a plánované cyklotrasy Die Thayarunde je poté postupná 

optimalizace stávajících a rozšiřování hlavních turistických atraktivit v celém řešeném 

území po obou stranách státní hranice, stejně tak nabídka nových produktů cestovního 

ruchu, tj. nových kulturních, společenských či sportovních akcí, které budou schopny do 

budoucna přitáhnout další návštěvníky a turisty do řešeného regionu. 

Základní témata a výzvy pro obohacení stávající nabídky pro turisty a návštěvníky byly 

identifikovány ve prospěch synergického efektu železniční a cyklistické dopravy, dalším 

motivem je identifikovaná potřeba rozšíření sportovních akcí mimo hlavní turistickou 

sezonu, dále akcí zaměřených na místní gastronomické produkty, ad. Společným 

jmenovatelem většiny těchto nových produktů a akcí je poté železniční doprava, respektive 

jsou to stávající nádraží, zastávky, výpravní budovy a čekárny pro cestující. 

Důvod iniciace nových kulturních, společenských a sportovních akcí podél železniční trati č. 

227 totiž spočívá v myšlence oživení železničních nádraží i v době, kdy zrovna není vlak ve 

stanici. Cílem je poté vytvoření živého a pro obyvatele i návštěvníky konkrétního města 

zajímavého prostoru, kde se budou lidé potkávat, seznamovat a společně získávat nové 

zážitky, informace a poznatky. Starý princip fungování železniční infrastruktury je 

s ohledem na stávající využívání železniční dopravy, kdy vlakové stanice a zastávky slouží 

především jako tranzitní či vyčkávací prostor uživatelů železniční dopravy, již překonán.  
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G.1 ROZVOJ A OPTIMALIZACE TRATI Č. 227 Z PROVOZNÍHO A ORGANIZAČNÍHO 
HLEDISKA 

Zvýšení cestovní rychlosti vlakových souprav a současně zvýšení bezpečnosti dopravy na 

trati č. 227 pomocí modernizace stávající železniční infrastruktury v celé její délce mezi 

Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi bylo z pohledu dříve zpracovaných studií ohodnoceno 

částkou stovek milionů Kč. Otázka aktuální alokace těchto zdrojů ani případný časový 

horizont proinvestování stanovené částky však není znám. Z pohledu studie udržitelnosti 

cestovního ruchu proto bylo konstatováno několik opatření, jejichž provedením bude možné 

dosáhnout alespoň částečného zvýšení cestovních rychlostí vlaků a také zvýšení 

bezpečnosti provozu na vybraných železničních přejezdech. Ve vztahu k bezpečnosti 

dopravy na železniční trati č. 227 se doporučuje osadit minimálně následující železniční 

přejezdy variabilním výstražným zabezpečovacím zařízením: 

• Železniční přejezd km 4,531  
Číslo : P6411  
Obec : Jezdovice  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

• Železniční přejezd km 4,929  
Číslo : P6413  
Obec : Jezdovice  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

• Železniční přejezd km 6,713  
Číslo : P6416  
Obec : Třešť (mezistaniční úsek Jezdovice – Třešť)  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3 SBI 

• Železniční přejezd km 7,800  
Číslo : P6417  
Obec : Třešť - město  
Křížení : II.tř./402  
Stávající způsob zabezpečení : PZS 3SNLI  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3ZBI 

• Železniční přejezd km 8,345 – pouze pro pěší  
Číslo : P6419  
Obec : Třešť - město  
Křížení : místní komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : PZS 3SNI  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 8,617  
Číslo : P6420  
Obec : Třešť - město  
Křížení : III.tř./4065  
Stávající způsob zabezpečení : PZS 3SNI  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 
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• Železniční přejezd km 8,834  
Číslo : P6421  
Obec : Třešť - město  
Křížení : II.tř./406  
Stávající způsob zabezpečení : PZS 3ZNI  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3ZBLI 

• Železniční přejezd km 9,421  
Číslo : P6422  
Obec : Třešť  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 11,268  
Číslo : P6426  
Obec : Hodice  
Křížení : III.tř./4069  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 16,581  
Číslo : P6432  
Obec : Sedlejov  
Křížení : III.tř./02321  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3ZBI 

• Železniční přejezd km 18,477  
Číslo : P6433  
Obec : Mysliboř  
Křížení : III.tř./02321  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

• Železniční přejezd km 19,026  
Číslo : P6434  
Obec : Mysliboř  
Křížení : III.tř./02321  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3 SBI 

• Železniční přejezd km 23,127 = km 67,264  
Číslo : P6482  
Obec : Telč – Staré Město  
Křížení : I.tř./23  
Stávající způsob zabezpečení : PZS 3SNLI  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

• Železniční přejezd km 65,969  
Číslo : P6481  
Obec : Telč  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 62,812  
Číslo : P6478  
Obec : Radkov  
Křížení : III.tř./40618  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 
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• Železniční přejezd km 62,496  
Číslo : P6477  
Obec : Radkov  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 62,286  
Číslo : P6476  
Obec : Radkov  
Křížení : III.tř./40618  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 60,732  
Číslo : P6474  
Obec : Slaviboř  
Křížení : místní komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 59,770  
Číslo : P6471  
Obec : Černíč  
Křížení : III.tř./40622  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 58,673  
Číslo : P6468  
Obec : Velký Pěčín  
Křížení : místní komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 55,457  
Číslo : P6464  
Obec : Dačice (mezistaniční úsek Malý Pěčín - Dačice)  
Křížení : III.tř./40623  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI 

• Železniční přejezd km 54,303  
Číslo : P6462  
Obec : Dačice - město  
Křížení : místní komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

• Železniční přejezd km 52,242  
Číslo : P6455  
Obec : Dačice (mezistaniční úsek Dačice –město - Urbaneč )  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

• Železniční přejezd km 46,146  
Číslo : P6451  
Obec : Cizkrajov (mezistaniční úsek Peč – Dolní Bolíkov)  
Křížení : III.tř./40627  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 
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• Železniční přejezd km 41,600  
Číslo : P6447  
Obec : Mutišov  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

• Železniční přejezd km 38,772  
Číslo : P6443  
Obec : Slavonice (mezistaniční úsek Mutišov – Slavonice)  
Křížení : II.tř./406  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3ZBI 

• Železniční přejezd km 38,472  
Číslo : P6442  
Obec : Slavonice (mezistaniční úsek Mutišov – Slavonice)  
Křížení : II.tř./409  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3ZBI 

• Železniční přejezd km 38,025  
Číslo : P6441  
Obec : Slavonice  
Křížení : místní komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

• Železniční přejezd km 37,646  
Číslo : P6440  
Obec : Slavonice  
Křížení : místní komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBI 

Reálnou cenu za realizaci cca třech desítek přejezdů osazených variabilním výstražným 

zabezpečovacím zařízením (případně i závorovým systémem) může stanovit až projektová 

dokumentace. Obecně platí, že investiční náklad na zabezpečení jednokolejného 

železničního přejezdu se dnes pohybuje v rámci cca 6 – 8 milionů korun (bez terénních 

úprav). Ve vztahu k problematickému přejezdu na místní komunikaci v Salavicích (severněji 

situovaný přejezd) se poté doporučuje omezení vybraných křižovatkových pohybů 

v navazující silniční křižovatce, případně zvážení plného uzavření tohoto přejezdu. 

V takovém případě je ale nutná přestavba jižněji situovaného přejezdu na silnici III/4062, 

respektive přestavba navazující silniční křižovatky na silnici II/406. 

Ve vztahu k možnosti zvýšení cestovní rychlosti vlakových souprav se doporučuje zvážit 

také uzavření (uzamčení) minimálně následujících přejezdů: 

• Železniční přejezd km 2,116  
Číslo : P6408  
Obec : Salavice (mezistaniční úsek Kostelec u Jihlavy – masna – Salavice)  
Křížení : účelová  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : ponechán stávající způsob zabezpečení nebo uzamknout 
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• Železniční přejezd km 19,450  
Číslo : P6435  
Obec : Mysliboř  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : ponechán stávající způsob zabezpečení nebo uzamknout 

• Železniční přejezd km 65,354  
Číslo : P6480  
Obec : Radkov  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : ponechán stávající způsob zabezpečení nebo uzamknout 

• Železniční přejezd km 56,103  
Číslo : P6465  
Obec : Malý Pěčín (mezistaniční úsek Malý Pěčín - Dačice)  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : PZS 3SBLI nebo uzamknout 

• Železniční přejezd km 53,374  
Číslo : P6458  
Obec : Dačice  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : ponechán stávající způsob zabezpečení nebo uzamknout 

• Železniční přejezd km 53,150  
Číslo : P6457  
Obec : Dačice  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : ponechán stávající způsob zabezpečení nebo uzamknout 

• Železniční přejezd km 48,202  
Číslo : P6453  
Obec : Peč (mezistaniční úsek Urbaneč - Peč)  
Křížení : účelová komunikace  
Stávající způsob zabezpečení : kříže  
Návrh nového zabezpečení : uzamykatelná závora 

Současně byla převzata myšlenka na rozšíření kolejiště v zastávce Slaviboř a v zastávce 

Peč, které by do budoucna znamenalo vytvoření dalších míst umožňujících křižování vlaků 

a tím další zrychlení provozu. Stavební náklady na vybudování nové výhybny lze např. 

v zastávce Slaviboř odhadovat na cca 13 milionů Kč. 

Ve vztahu k umístění a využívání stávajících železničních zastávek se poté doporučuje 

zvážit další zachování těchto zastávek: 

• zastávka Urbaneč, 
• zastávka Malý Pěčín,  
• zastávka Peč. 

Důvodem pro navržení těchto zastávek ke zrušení je obecně jejich malá využívanost 

cestující veřejností a také nulový potenciál pro cestovní ruch. V případě zachování 

zastávek (například z důvodu neexistence dopravní obslužnosti přiléhajících obcí pomocí 
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autobusů veřejné linkové dopravy během víkendkových dní) je nutné minimálně v případě 

zastávky Peč přistoupit k její obnově a rekonstrukci. Odhadovaná investice na rekonstrukci 

zastávkové čekárny, respektive na odstranění stávajícího přístřešku a vybudování nového 

přístřešku, se může pohybovat okolo částky cca 300.000,- Kč. Na trati se nachází také 

další zastávky, jejichž stavebně-technické provedení či vzhled nutně vyžadují investici. 

Takovými místy jsou například čekárny pro cestující v zastávkách Třešť – město či 

Sedlejov. 

G.2 NÁVRHY ZATRAKTIVNĚNÍ TRATĚ Z HLEDISKA DOPLNĚNÍ NOVÝCH 
SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ 

Návrh nových produktů cestovního ruchu vychází z provedených analýz, dále 

z dotazníkového šetření v území podél železniční trati č. 227 i v rakouském pohraničí a 

v neposlední řadě také z konzultací se zástupci místní samosprávy a partnery projektu 

dlouhodobě se věnující problematice cestovního ruchu v řešeném území. 

Výstupem popsaného procesu tvorby konceptu nových akcí je návrh několika produktů, 

jejichž zavedení by mělo do budoucna vést k dalšímu rozvoji cestovního ruchu především 

v území podél stávající železniční trati č. 227, částečně také v navazujícím území podél 

vznikající cyklotrasy Die Thayarunde. Tyto akce lze tematicky rozdělit na akce kulturní, 

akce sportovní a na akce zaměřené na prezentaci místních a regionálních gastronomických 

výrobků. 

Návrhy nových produktů jsou dále prezentovány formou unifikovaných tabulek obsahujících 

jak návrhy na pojmenování konkrétních akcí (marketingový název produktu), tak i obsah a 

zaměření konkrétních akcí, případných doplňkových programů, předpokládaných vhodných 

termínů realizace i možností jejich spolufincování a sponzoringu. Součástí je také 

odhadovaný náklad na konání 1 konkrétní akce vybraného druhu. 
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G.3 PROPOJENÍ EXISTUJÍCÍCH AKCÍ S DOPROVODNÝMI AKCEMI NA ŽELEZNICI 

V řešeném území podél železniční trati č. 227 se dnes během hlavní turistické sezony koná 

značné množství kulturních, společenských i sportovních akcí s bohatým doprovodným 

programem. S ohledem na potřebu navrácení zájmu obyvatel i turistů zpět k železniční 

dopravě je vhodné přenést část doprovodného programu také na stávající nádraží. 

Zprostředkování doprovodného programu konaného na nádražích (přednášky, výstavy, 

promítání, dětské animační programy) může být do budoucna zprostředkováno, s ohledem 

na stávající vysoké finanční nároky na zajištění provozu parního vlaku, například 

motorovými vláčky, které se dnes běžně využívají k přepravě turistů ve velkých i menších 

městech po celé ČR. Obrázek č. 80 názorně ukazuje využití takovéto atrakce jak na 

Staroměstském náměstí v Praze (vlevo), tak i během oslav Dne Země pořádaného 

každoročně ve městě Uherský Brod (vpravo). 

   

Obr.80. Možnost propojení doplňkových doprovodných akcí v prostoru železničních nádraží 
s hlavními kulturními či společenskými akcemi pořádanými jinde  

Zásadní kulturně-společenskou akcí pořádanou dnes například v Telči je mezinárodní 

festival Arts&Film. Část produkce věnované dětem či alternativním filmům v rámci této 

velké akce by mohla být do budoucna představena publiku v improvizovaném letním kině 

na stávajícím vlakovém nádraží. Dopravu mezi nádražím a náměstím poté může 

zprostředkovávat právě motorový vláček upravený pro provoz po silničních komunikacích. 

Cena za celodenní provoz výletního motorového vláčku se může pohybovat v částkách 

okolo 15.000 až 18.000,- Kč. Část nákladů je ovšem třeba vynaložit také v souvislosti 

s případnou dopravou takovéhoto vláčku na místo konání akce.  

Ve vztahu k železnici je poté možné v rámci doplňkových akcí konaných v prostorách 

stávajících nádraží uvažovat také se zapůjčením či zakoupením motorové či bezmotorové 

drezínky pro svezení dětí či zájemců o historii a současný stav železniční dopravy. 
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Obr.81. Ukázka historických drezín (zdroj: kurátor muzejní expozice v Telči, p. Richard Cila)  

 

G.4 NÁVRHY Z HLEDISKA INVESTIC DO NAVAZUJÍCÍ INFRASTRUKTURY 

Součástí návrhů z hlediska investic do navazující infrastruktury jsou především návrhy na 

renovaci prostor a objektů nacházejících se podél stávající železniční trati č. 227 i 

zrušených železničních tratí v Rakousku, které jsou výhledově využitelné pro umístění 

nových stálých expozic či putovních výstav. 

Základním tématem takovýchto expozic by měla být především historie železniční 

regionální dopravy ve vztahu k současně provozované železniční dopravě na české či 

rakouské straně zájmového území, dalšími tématy může být také bohatá historie 

vzájemného soužití Čechů, Moravanů, Sudetských Němců, Rakušanů a Židů ve 

středoevropském prostoru, stejně tak to může být tematická výstava zaměřená na ukázky 

tradičních řemesel, lidové architektury či tvořivosti, atd. Návrh konečného tematického 

zaměření konkrétních expozic v konkrétních lokalitách však nebyl součástí řešení studie 

udržitelnosti cestovního ruchu. 

Součástí renovovaných budov by měla být, s ohledem na lokalizaci budovy, její pěší či 

cyklistickou dostupnost, stávající stavebně-technický stav i plošnou výměru využitelných 

prostor, také nabídka doplňkových služeb pro cyklisty (cykloservis), dále nabídka 

občerstvení, případně i jednoduchého ubytování během probíhající turistické sezony. 

V neposlední řadě by zde neměly chybět volně dostupné předměty a letáky s turistickým 

obsahem, případně mapy a publikace k prodeji zabývající se nejenom lokalitou samotnou a 

jeho historií, ale také širším okolím a veškerými dostupnými turistickými atraktivitami. 

Podél železniční trati č. 227 nebyly identifikovány žádné zásadní možnosti nového 
využití stávajících budov a drážních objektů. Ve stanici Kostelec u Jihlavy je sice 

využitelné staré staniční skladiště nacházející se těsně vedle nové výpravní budovy, avšak 

jeho případná návštěvnost z řad turistů je s ohledem na lokalizaci stanice samotné velmi 
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omezená. V Třešti je již dnes v rámci hlavní nádražní budovy provozována expozice Svět 

modelů, ve vedlejší budově je to poté expozice Tesla – dědictví elektroprůmyslu. V Telči 

jsou možnosti obsazení a nového využití dalších budov na pozemcích dráhy výstavními 

expozicemi víceméně vyčerpány. Nová expozice, respektive rozšíření stávající expozice, 

však může vzniknout v prostorách bývalé zámečnické dílny stávajícího depa. V Dačicích by 

se dal k umístění malé expozice využít nádražní domek situovaný severně od hlavní 

nádražní budovy sloužící dnes jako sklad materiálu a nářadí, případně jižněji situované 

objekty, zejména pak „úschovna zavazadel“. Jednou z mála možností nové výstavní 

expozice je také malé zděné skladiště nacházející se vedle nádražní budovy ve Slavonicích 

(soukromý majitel). Vzhledem k omezenému prostoru tohoto objektu by však byla nutně 

omezena také dostupná výstavní plocha. Případné další budování výstavních expozic 
na českém území je s ohledem na uvedené možnosti prakticky omezeno pouze na 
rozšíření již existující železniční expozice v Telči.  

Poněkud jiná situace ohledně možnosti umístění nových výstavních expozic či dalších 
aktivit v bývalých drážních budovách je podél již zrušených železničních tratí 
v Rakousku. Podél těchto tratí lze ještě dnes dohledat jak množství zachovalých čekáren 

pro cestující, tak i drážní domky a nádražní budovy. Malé otevřené čekárny jsou pro výše 

popisované účely nevyužitelné, naopak uzavíratelné budovy s vícero místnostmi jsou pro 

potřeby umístění tematických expozic velmi vhodné. 

První lokalitou, navrhovanou pro umístění nové expozice, je bývalé železniční nádraží 

v obci Waldkirchen. Využitelná je zde nejenom budova původní zastávky, ale také bývalá 

vlaková remíza. Určitý prostor k přemýšlení o dalším využití poskytuje i zřejmě nevyužívaný 

sousedící areál budov „lager haus genosenschaft“. Součástí zde navrhované expozice poté 

může být i venkovní ukázka zachovalých železničních artefaktů, včetně několika 

chátrajících historických vagonů. 

  

Obr.82. Bývalá železniční remíza a budova zastávky ve Waldkirchenu 
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Druhou lokalitou, respektive objektem navrhovaným k novému využití, je nádražní budova 

ve Waidhofenu. Budova je vhodně situována v dostupnosti centra v těsném dotyku 

s obydlenou oblastí na východním okraji města a minimálně její plášť již v nedávné době 

prošel renovací.  

  

Obr.83. Nádražní budova ve Waidhofenu a opuštěný přístřešek pro odkládání jízdních kol  

Třetí a poslední lokalitou navrhovanou pro pro umístění nové expozice je plocha bývalého 

nádraží ve městě Raabs an der Thaya. Tato lokalita je vhodná také z důvodu bohaté 

historie města, množství existujících místních atraktivit i nezanedbatelného počtu 

návštěvníků a turistů mířících v době turistické sezony do tohoto regionu.  

Vzhledem ke stávající nepřístupnosti popisovaných objektů na rakouské straně, 
neznalosti skutečných záměrů stávajících vlastníků s těmito nemovitostmi, ani 
možného konečného využití konkrétních objektů, nelze částku potřebnou na 
renovaci a nutné opravy vytipovaných budov ani hrubě odhadnout. Odhadnout lze 

pouze výši investičních prostředků věnovaných na případné nové expozice s tématem 

historie železniční dopravy: na 1 m dostupné čtvereční plochy lze uvažovat s potřebnou 

částkou ve výši cca 7.000,- Kč. Tato částka byla stanovena výpočtem z aktuálně 

odhadované hodnoty muzejních a výstavních exponátů v Telči (včetně celkových nákladů 

na pořízení všech zde instalovaných informačních panelů) vztažené k dostupné výstavní 

ploše stávající expozice. 

G.5 INVESTICE POTŘEBNÉ Z HLEDISKA ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI O CR 

Ve vztahu k cestovnímu ruchu, projektu DY-THA rail a volnočasovým akcím pořádaným 

dnes podél železniční trati č. 227 se dále doporučuje: 

• vybudovat dřevěné přístřešky propojující železniční a cyklistickou dopravu 
také ve stanicích Telč, Třešť a Kostelec, 

• významné zastávky na železniční trati č. 227 vybavit stojany a informačními 
letáky o pořádaných kulturních a společenských akcích v zájmovém území, 
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• hlavní stanice na železniční trati č. 227 vybavit informačními panely o 
pořádaných kulturních a společenských akcích, dále o projektu DY-THA rail a 
také o stávajících atraktivitách navazujícího zájmového území podél trati, 

• vlaky vypravované na železniční trať č. 227 vybavit držáky s potřebným 
množstvím informačních letáků o pořádaných kulturních a společenských 
akcích v zájmovém území, 

• zajistit vydání vícejazyčné publikace popisující historii místní lokálky, 
respektive historie celého řešeného území ve vztahu k železniční dopravě 
mezi Schwarzenau a Kostelcem u Jihlavy. 

Dřevěný přístřešek pro turisty připomínající projekt přeshraniční spoupráce DY-THA rail je 

dnes možné pořídit za cca 0,75 milionu korun včetně projektu. Cenu za 1 informační 

venkovní panel lze odhadovat na 10.000,- Kč za kus, cenu za stojan a informační letáky 

v počtu cca 100 kusů lze odhadovat na cca 5.000,- Kč. 

G.6 DALŠÍ MOŽNOSTI OŽIVENÍ STÁVAJÍCÍCH NÁDRAŽÍ NA TRATI Č. 227 

Ve vztahu k běžnému každodennímu využívání stávající železniční infrastruktury může být 

drobným krůčkem ke zvýšení renomé železniční dopravy také zajištění doplňkových aktivit 

v prostoru samotných nádraží či v území na ně bezprostředně navazujícím. Jedná se 

především o volnočasové či sportovní aktivity, ty jsou však nutně spjaty s budováním další 

doplňkové infrastruktury. Infrastukturou podporující tyto aktivity pak mohou být dětská 

hřiště, prolejzačky, venkovní šachy, hřiště na petangue, to vše doplněné stánkem 

s občerstvením či sezonně provozovanou hospůdkou.  

Větší a investičně náročnější, avšak z principu stejné aktivity, je poté možné rozvíjet 

v rámci skate parků, lanových center, či lezeckých stěn. Prioritou v tomto směru by poté 

mělo být především dobudování klidové zóny v parčíku v Telči nacházejícím se hned za 

železničním podjezdem ve směru na Dyjice a Zvolenovice.  
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H. ZHODNOCENÍ PROJEKTU DY-THA RAIL Z POHLEDU 
POTŘEBNÉHO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU  

 

Železniční doprava v minulém století formovala nejenom rozvoj měst a obcí nacházejících 

se podél stávajících i bývalých železničních tratí z Kostelce do Schwarzenau a z Raabsu 

do Göpfritzu, ale umožnila také rozvoj vybraných průmyslových odvětví, růst pracovních 

příležitostí, sloužila k přenosu informací, technologií a kontaktů a i jinak působila na dějiny 

nejenom řešeného území. Dá se říci, že realizace a provoz železniční dopravy v zájmovém 

území byl výrazným urbanistickým počinem spojujícím regiony, města i obyvatelstvo žijící 

po obou stranách budoucí státní hranice. 

Dnes, kdy je dráha na rakouské straně zrušena, se prohlubují jak nové potřeby zajištění 

dopravní obslužnosti a dostupnosti území, stejně tak se otevírají nové možnosti budoucího 

rozvoje. Mezi základní rozvojové impulsy se v příhraničních regionech dlouhodobě řadí 

především turistický a cestovní ruch. Růst počtu spokojených návštěvníků, kteří se budou 

do regionu vracet, budou se zde zdržovat déle a budou o svých zážitcích vyprávět svým 

přátelům, je poté jednou z hlavních deviz navrženého budoucího rozvoje cestovního ruchu 

v zájmovém území podél železniční trati č. 227 i navazující cyklotrasy Die Thayarunde.  

Existující potenciál železniční dopravy na české straně řešeného území a rychle rostoucí 

potenciál cyklistické dopravy na rakouské straně je však třeba jednoznačně uchopit a 

posunout nabídku existujícího cestovního ruchu dále. Dalšího stupně rozvoje problematiky 

cestovního ruchu může být dosaženo mnoha způsoby, z nichž ani jeden nemá v aktuálně 

probíhajícícm procesu hlavní a rozhodující úlohu. Proto je třeba postupně optimalizovat 

všechny faktory (dostupnost území a dopravní obslužnost, doplnění stávajících a 
příprava nových kulturních a sportovních akcí, postupné zlepšování nabídky 
stravování a ubytování, vhodně cílený marketing, atd.) a využít jejich synergického 

efektu k dosažení všech cílů stanovených touto studií. Těmito cíli je jednak zvýšení 

turistického ruchu v oblasti, dále navýšení nabídky nových kulturních, společenských i 

sportovních akcí i mimo hlavní turistickou sezonu a současně plné otevření dveří pro 

možnosti uplatnění široké přeshraniční spolupráce obcí a měst nacházejích se na českém 

a rakouském území. 

Doby, kdy železnice formovala a působila na rozvoj území mezi městy Schwarzenau 
a Kostelec u Jihlavy, jsou již nenávratně pryč. Nyní nastala doba, kdy je třeba 
formovat území a turistickou nabídku tohoto území, aby i do budoucna zůstal 
zachován význam  železniční trati č. 227 i navazující cyklotrasy v Rakousku jak pro 
dopravní obsluhu, tak i pro dostupnost zde ležících obcí a měst, stejně tak i hlavních 
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turistických atraktivit nacházejících se v území mezi Kostelcem, Slavonicemi, 
Raabsem a Waidhofenem. 

H.1 POTENCIÁL NÁVAZNOSTI ŽELEZNICE NA CYKLOSTEZKU DIE THAYARUNDE 

Potenciál připravované trasy Die Thayarunde ve vztahu k územím po obou stranách státní 

hranice spočívá především v jejím zokruhování a propojení na dosud provozovanou 

železniční dopravu v České republice i v Rakousku. 

Na české straně jižně od Slavonic stavební práce na nové cyklostezce finišují a úsek mezi 

Slavonicemi a Fratres je před oficiálním otevřením. Také druhá část cyklotrasy na české 

straně pohraničního regionu ve směru na Písečné může být po osazení příslušného 

cyklistického dopravního značení uvedena do provozu. Tyto úseky však prozatím vykazují 

nejednotnost povrchů a zčásti jsou vedeny po stávající silniční síti, tedy s rizikem 

případných konfliktů s motorovou dopravou. 

Na rakouské straně se realizace nových úseků vedených ve stopě bývalých železničních 

tratí oproti předpokládanému harmonogramu poněkud opožďuje. Nejblíže k otevření a 

zprovoznění jsou prozatím úseky z Waidhofenu an der Thaya do Fratres. Na straně bývalé 

železniční trati z Raabsu do Göpfritzu an der Wild je situace ještě o něco horší. 

Stejně jako na české straně, lze i pro východní část rakouského okruhu Die Thayarunde 

mezi státní hranicí a městem Raabs an der Thaya, stejně tak i pro úseky mezi Raabsem a 

Waldkirchenem, identifikovat několikero překážek a omezení. Cyklisté jsou na těchto 

úsecích nuceni využívat stávající silniční síť zatíženou automobilovou dopravou, dále se 

zde vyskytují úseky s nezpevněným povrchem a v neposlední řadě také značné výškové 

rozdíly, především pak v údolí řeky Thaya v okolí měst Raabs a Karlstein. Tyto překážky, 

pokud do budoucna nebudou odstraněny či alespoň zmírněny optimalizačními opatřeními, 

budou determinovat využití této části cyklotrasy Die Thayarunde, především pak 

propojovacího úseku mezi Raabsem a Waldkirchenem, pouze pro fyzicky zdatné cyklisty 

vybavené horskými či trekovými jízdními koly. Pro rodiny s dětmi a pro méně zdatné 

cyklisty bude tento úsek zřejmě dlouhodobě zapovězen. 

Teoreticky slabší budoucí turistické využití cyklotrasy Die Thayarunde v dnešním pohraničí 

může být po nějaký čas způsobeno také nedostatkem informací jejích potencionálních 

uživatelů a také územně omezenou dostupností turistické infrastruktury v oblasti mezi 

Slavonicemi, Fratres, Gilgenbergem, Modsiedlem a obcí Písečné. V této oblasti aktuálně 

není dostatek základních atraktivit ani doplňkových služeb pro cykloturisty (nabídka 

občerstvení, cykloservis, atd.). 
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Celý velký okruh Die Thayarunde však do budoucna má, v případě jeho plného dokončení, 

potenciál jak pro jednodenní cyklistické výlety, tak i pro déletrvající cyklistické zájezdy a 

turnusy, jejichž účastníci naleznou ubytování někde v těžišti řešeného zájmového území, 

případně ve větších městech na české či rakouské straně (Slavonice, Raabs, Dobersberg, 

Waidhofen, Karlstein, ad.). 

Postupně dokončované úseky cyklotrasy zprovozňované jako cyklostezky na bývalém 

tělese dráhy budou mít do budoucna značný potenciál také z pohledu návštěvníků z řad 

inline bruslařů (především pak v okolí Slavonic, Dobersbergu a Waldkirchenu). V případě 

vhodných sněhových podmínek lze uvažovat také o využití těchto úseků pro zimní běžecké 

sporty. Například na hypotetické trase Slavonice – Waldkirchen – Dobersberg – Kautzen – 

Klein Taxen – Maříž – Slavonice bude v případě nalezení propojení mezi Dobersbergem a 

Kautzenem možnost vybudování běžeckého okruhu o délce cca 40 kilometrů. Zde se poté 

přímo nabízí také pravidlené konání závodů v běhu na lyžích s mezinárodní účastí, 

minimálně však pojatých jako přátelské měření sil sportovců z obou pohraničních regionů, 

případně až z krajských měst jako je Jihlava, České Budějovice či Waidhofen. 

 

Obr.84. Koncept návrhu proznačení nové okružní běžecké stopy mezi Slavonicemi, 
Dobersbergem, Kautzenem a Maříží (zdroj: mapy.cz)  

Po plném dokončení cyklotrasy Die Thayarunde na rakouském území někdy v roce 2016, 

po doplnění potřebné navazující infrastruktury (nabídka občerstvení podél celé trasy, 

potřebné směrové i turistické dopravní značení, informace na trase o navazujících či 

nedalekých turistických atraktivitách) a poté, co trasa vejde do širšího povědomí (zde je 

potřeba vhodně cíleného marketingu ve vztahu k jejím potencionálním uživatelům), bude 

mít značný potenciál na přitáhnutí dalších turistů a návštěvníků do pohraničních regionů. 
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Ve vztahu k železniční dopravě provozované po obou stranách státních hranic a také 

cyklobusových linek z Jihočeského kraje a z Waldwiertelu bude poté její letní cyklistické i 

zimní běžecké využití atraktivní nejenom pro místní obyvatele a návštěvníky rekreující se 

v řešené oblasti, ale také pro turisty ze širšího zájmového území (Jindřichohradecko, 

Telčsko, Jihlavsko, Moravsko-Budějovicko, stejně tak pro návštěvníky z okolí měst 

nacházejících se na dráze do Göpfritzu – Gműnd, Horn, Eggenburg. Závěrečnou tečkou, 

která bude na cyklostezku lákat i návštěvníky z řad zájemců zájemce o historii železniční 

dopravy v tomto regionu, pak může být navrhovaná renovace a nové turistické využití 

stávajících železničních nádraží ve Waldkirchenu, Raabsu a Waidhofenu, stejně tak návrhy 

na doplnění existující expozice na české straně řešeného území. 

Především pak aktivity týkající se historie železničních tratí po obou stranách státní 
hranice a také aktivity zabývající se bližším provázáním železniční a cyklistické 
dopravy, spadají do programu projektu DY-THA rail. Do budoucna je tak nanejvýše 
potřebné pokračovat v těchto aktivitách vyvíjených dnes Svazkem obcí „Železnice 
Kostelec – Slavonice“ a v rámci udržitelnosti celého projektu DY-THA rail postupně 
zlepšovat podmínky turistického a cestovního ruchu jak podél stávající železniční 
trati č. 227, tak i v navazujícím území na rakouské straně podél připravované 
cyklotrasy Die Thayarunde. 
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I. KONKLUZE 
 

Problematika cestovního ruchu podél železniční trati č. 227 nutně souvisí jak s aktuální 

dostupností turistických atraktivit, tak i společenských, kulturních a sportovních akcí 

pořádaných podél této trati. Vzhledem ke skutečnosti, že většina těchto atraktivit i akcí se 

nalézá (koná) v zastavěném území měst a obcí nacházejících se na trati, je třeba do 

budoucna řešit nejenom dostupnost atraktivit z pohledu potřebného rozvoje turistického 

ruchu, ale celkově z pohledu dostupnosti a dopravní obslužnosti tohoto území. 

Dostupnost řešeného území mezi Kostelcem a Slavonicemi je dnes možná pomocí 
několika dopravních módů, přičemž nejméně využívaným módem je právě železniční 
doprava. Velmi málo využívaným módem při běžných každodenních cestách je také 
cyklistická doprava, která se dnes realizuje především u krátkých vnitroměstských 
dopravních vztahů. Z pohledu konkurenčních dopravních módů je poté zřejmé, že 
nejvíce cestující veřejnosti dnes na úkor železnice přebírá rozvinutá linková 
autobusová doprava. Oba módy veřejné hromadné dopravy však ve výsledku dokáží 
přepravit jen zlomek dopravních objemů, které jsou dnes přepravovány pomocí 
módu individuální automobilové dopravy. 

Zvýšení atraktivity železniční trati č. 227 z pohledu turistů, návštěvníků oblasti i jejích 

obyvatel tak nutně spočívá v přeřešení stávající železniční i autobusové dopravy v celém 

zájmovém území. Bez jisté konkurenční výhody není a nebude železniční doprava na trati 

č. 227 schopná nabídnout cestující veřejnosti využívající ke svým cestám veřejnou linkovou 

autobusovou dopravu ani zajímavou alternativu. Zajištění budoucí konkurenční výhody 
železniční dopravy tak nutně spočívá v rozsáhlé  investici do stávající železniční 
infrastruktury a v optimalizaci počtu a času vypravovaných vlaků ve vztahu k počtu a 
časům aktuálně dostupných autobusových linkových spojů.  

Z pohledu stávajícího turistického potenciálu celého řešeného území lze prozatím  

konstatovat jeho převládající celkově slabší využití vtěsnané především do letní turistické 

sezony a všech větších měst na provozované trati. Turistický potenciál je přitom trvale 

navyšován nejenom na české straně řešeného území, ale také na rakouské straně 

(probíhající budování cyklistických, pěších a hipotras, rozrůstající se nabídka kulturních a 

společenských akcí, upravovaná nabídka stravování a ubytování, atd.).     

Přestože se nepodařilo proces obnovení železničního propojení z Kostelce do 
Schwarzenou dotáhnout do úspěšného konce, má i připravovaná cyklistická trasa 
Die Thayarunde, vedená zčásti po tělese bývalých železničních tratí v Rakousku, 
značný rozvojový potenciál nejenom pro celou navazující oblast Waldwiertelu a 
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Slavonicka, ale také oblastí navázaných na stávající železniční trať č. 227. Další 
nezpochybnitelnou výhodou plánované cyklistické trasy vedené ve stopě bývalých 
železničních tratí v Rakousku je důležitý faktor trvalé konzervace tělesa trati a 
zachování liniového dopravního koridoru pro jeho možné budoucí obnovení, 
například v návaznosti na předpokládanou realizaci vysokorychlostních tratí VRT 
(Rychlých spojení) v České republice. 

I.1 PŘEHLED PROJEKTOVÝCH PRACÍ A INVESTIC DO MODERNIZACE 
ŽELEZNIČNÍ TRATI Č. 227 NA ČESKÉ STRANĚ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Na téma modernizace a revitalizace železniční trati č. 227 bylo v minulosti zpracováno 

značné množství technických studií a dokumentací. Jednou z prvních prací byla koncepční 

studie pro znovuotevření železničního přechodu Slavonice – Fratres ve vztahu k celé 

železniční trati, zpracovaná společností DRS Praha v roce 1992. Tato dokumentace byla 

v roce 1994 aktualizována na základě objednávky rakouského partnera NÖVOG. 

V roce 2002 zadal Kraj Vysočina studii revitalizace tratě č. 227. Zpracovatelem 

dokumentace, která byla dokončena v roce 2003, byla společnost SUDOP Praha. Práce na 

problematice modernizace tratě mezi Kostelecem u Jihlavy a Slavonicemi pokračovaly poté 

vydáním dokumentace ve stupni DUR (vydáno 2005) a dokumentace ve stupni DSP (2006) 

pro úsek Slavonice – státní hranice. Zpracovatelem těchto projektových dokumetací byla 

opět společnost SUDOP Praha.  

Myšlenka na propojení železničních tratí v pohraničí vzala trvale za své za po roce 2006, 

kdy rakouský úsek železniční trati podél řeky Thaya výrazně poškodila mohutná povodeň. 

Od tohoto milníku lze konstatovat jak postupný odklon rakouské strany od plánů na 

propojení historicky rozdělené železniční infrastruktury, tak i nepřestávající studijní počiny 

české strany zabývající se revitalizací trati alespoň na naší straně státní hranice (studie 

SUDOP z roku 2010, projekt RAILHUC 2014), stejně tak i dílčími investicemi do 

modernizace trati.   

Hlavní investičně optimalizační počiny na české straně do trati č. 227 lze konstatovat již od 

roku 2005, kdy byla v Telči vystavěna železniční zastávka „Telč-Staré město“. V dubnu a 

květnu 2006 byla poté provedena celková modernizace kolejiště stanice Třešť. Při tom byla 

částečně demontována skladištní kolej před výpravní budovou a vybudováno nové 

vyvýšené „koridorové“ nástupiště. V červnu roku 2008 byla ukončena přestavba kolejiště 

stanice Dačice a výstavba nového ostrovního nástupiště tamtéž. Hlavní akcí roku 2008 

však byla výstavba nové zastávky Kostelec-masna, a to v prostoru od vjezdového 

návěstidla (km 0,806) k přejezdu krajské silnice (km 0,670). Další modernizovanou stanicí 
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lokálky se staly Slavonice. Stavba probíhala na několik etap a let. Největší stavbou bylo 

nové ostrovní nástupiště mezi kolejí č. 1 a č. 2 v délce 80 metrů, jež bylo dokončeno 

v listopadu 2007. Hlavní část přestavby kolejiště stanice však byla ukončena až v dubnu 

2009. Při této rekonstrukci bylo provedeno mnoho zásadních zásahů do vzhledu stanice 

Slavonice, která definitivně ztratila vzhled nádraží místní dráhy a dnes připomíná spíše 

koridorovou stanici. Přestavba stanice Slavonice roku 2009 byla zahrnuta do projektu 

Zprovoznění železničního přechodu Slavonice-státní hranice (2. etapa). SFDI přes SŽDC 

tuto akci pro rok 2009 investoval částkou 29.568 mil. Kč, další část 1.958 mil. Kč zajistily 

České dráhy. Od dubna do června 2009 proběhly ve stanici Slavonice stavební práce 

směřující k závěrečnému bodu přestavby – realizace a spuštění elektronického 

zabezpečovacího zařízení. Původní projekt zabezpečení stanice byl řešen dosti velkoryse, 

neboť tehdy bylo stále ještě uvažováno s obnovením železniční dopravy do Rakouska. 

Roku 2009 došlo také na přestavbu stanice Telč. Rada města Telče rozhodla v červnu 

2009 o přemístění autobusového nádraží v Telči na plochu nádraží ČD. Slavnostní otevření 

modernizovaného dopravního terminálu se poté odehrálo v červenci 2010. Modernizací 

výpravní budovy ČD dostala novou podobu také čekárna pro cestující. Na výstavbu nového 

autobusového nádraží přispěl Regionální operační program Jihovýchod částkou 32 mil. Kč.  

Celkové náklady na další potřebnou revitalizaci dráhy Kostelec – Telč – Slavonice 
byly roku 2009 plánovány ve výši 401.500 mil. Kč. Krytí částky 127.792 mil. Kč měl 
zajistit evropský Operační program dopravy. Spolufinancování částky 64.482 mil. Kč 
měla zajistit Evropská investiční banka. Pro investice na rok 2013 byla SFDI 
alokována částka 24.696 mil. Kč. Hlavní část stavby měla být zahájena v březnu 2013 
a celá revitalizace železniční trati č. 227 měla být dokončena v září 2014. 

I.2 SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZÁVĚRŮ STUDIE UDRŽITELNOSTI CESTOVNÍHO 
RUCHU A JEJICH ZOBECNĚNÍ 

Hlavní závěry Studie rozvoje a udržitelnosti cestovního ruchu a jejich zobecnění lze shrnout 

v několika základních bodech: 

• železniční trať č. 227 má nejenom značný potenciál na zlepšení dopravní 
dostupnosti krajského města Jihlavy z jižního směru, ale také obrovský potenciál 
pro potřebný rozvoj cestovního ruchu podél této trati ve směru na Slavonice a do 
pohraničních oblastí Rakouska, 

• bez výrazných investic do stavu železniční trati č. 227 a zde provozované železniční 
dopravy nelze do budoucna očekávat zvýšení zájmu místních obyvatel ani turistů a 
návštěvníků řešeného území o mód železniční dopravy,  

• bez dalších investic do stavu a vybavení cyklistické infrastruktury a také navazující 
turistické infrastruktury (stravování, ubytování, nabídka kulturních, společenských a 
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sportovních akcí) po obou stranách státní hranice nelze do budoucna očekávat ani 
masivní zvýšení turistického ruchu v řešené oblasti, 

• liniové dopravní koridory (železniční trať č. 227 a navazující cyklistická stezka Die 
Thayarunde) jsou základními rozvojovými osami celého řešeného zájmového území 
a zároveň jsou pojítkem další potřebné spolupráce českých měst a obcí s 
partnerskými městy v Rakousku (Dobersberg, Waidhofen, Raabs a další).   

S ohledem na uvedené a na fakt, že cestovní ruch může velkým dílem přispět k 
hospodářskému výkonu řešeného území, je nutné konstatovat, že bez výrazných 
investic do železniční dopravy provozované na českém území, trvale upravované 
nabídky všech odvětví cestovního ruchu (včetně nabídky kulturních a sportovních 
akcí mimo hlavní turistickou sezonu) a bez dotažení konceptu propojení železniční 
trati č. 227 a cyklotrasy Die Thayarunde, nelze do budoucna dosáhout podmínek 
nutných pro trvale udržitelný turistický rozvoj celého zájmového území mezi 
Kostelcem, Waidhofenem a Raabsem. 

I.3 NÁVRH IMPLEMENTACE VÝSTUPŮ DOKUMENTACE DO NAVAZUJÍCÍCH 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH A STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ 

Na základě dříve zpracovaných technických a koncepčních studií, stejně tak na základě 

aktuálně dosažených poznatků, je třeba následně aktualizovat jak krajské, tak i lokální 

územně plánovací dokumentace. Krajské územně plánovací dokumentace (ZUR) je třeba 

aktualizovat v tom smyslu, že myšlenka na prodloužení železniční trati č. 227 přes státní 

hranici do Fratres a dále na Waidhofen je dnes již minulostí. Současně je třeba nadále 

podporovat snahy o modernizaci celé trati mezi Slavonicemi a Kostelcem u Jihlavy, včetně 

kvalitativně lepšího napojení na železniční trať č. 225 v Kostelci. V rámci ZÚR KrV je proto 

potřebné navrhnout zapracování návrhu na dobudování propojení železniční tratě č. 225 a 

č. 227 jinak než stávajícícm úvraťovým napojením. V rámci ZÚR JČk je potřebné definovat 

nově vznikající cyklotrasu Die Thayarunde v návaznosti na železniční trať č. 227 jako 

pokračování Dačicko – Slavonické krajské rozvojové osy. 

Lokální územně plánovací dokumentace, tedy územní plány měst a obcí na trati č. 227, je 

třeba dát do souladu se zamýšlenou modernizací celé trati, tj. zapracovat návrhy na 

přestavbu několika desítek stávajících železničních přejezdů, dále na místní úrovni řešit 

případné zrušení vybraných přejezdů, které jsou dlouhodobě slabě, či nejsou vůbec 

používány (přístupy na nevyužívané pozemky), včetně návrhů na případné přeložky 

železniční trati (s ohledem na plánované obchvaty vybraných měst) či změny ve vedení a 

uspořádání nepoužívaných vlečkových kolejí.  
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V případě aktualizace či tvorby nových rozvojových, strategických či jiných dokumentů měst 

a obcí nacházejících se podél železniční trati č. 227 se poté doporučuje zahrnutí takových 

návrhů opatření, které povedou k oživení stávajících železničních stanic a zastávek či 

prostorů na ně navazujících. Tyto změny by měly být zacíleny na celkovou rekonstrukci 

území navazujícího na železniční stanice s cílem vybudování revitalizovaných klidových 

zón, tj. míst vybavených potřebným mobiliářem pro sportovní či odpočinkovou činnost 

obyvatel i návštěvníků příslušných měst. 
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J. PROJEDNÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

V rámci zpracování studie udržitelnosti a rozvoje cestovního ruchu proběhlo množství 

výrobních výborů i separátních schůzek zpracovatele se zástupci Svazku obcí „Železnice 

Kostelec – Slavonice“, dále se zástupci místní samosprávy, případně s dalšími subjekty a 

partnery projektu zainteresovanými v řešených oblastech v problematice rozvoje 

cestovního ruchu a kultury. 

Veškeré náměty ze strany zadavatele k úpravě a obsahu vznikající dokumentace byly 

přijaty k dalšímu prověření, v případě konstatování jejich relevantnosti byly posléze 

zapracovány do závěrečného znění studie. 

Součástí PŘÍLOHY 11 jsou uvedeny zápisy z proběhlých oficiálních jednání mezi zástupci 

zpracovatele, zadavatele a spolupracujících hlavních partnerů projektu.  
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Příloha č. 1 

Potenciál cestovního ruchu ve vybraných ORP řešeného území 

(zdroj: UUR) 
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Příloha č. 2 

Přejezdy na železniční trati č. 227 
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Příloha č. 3 

Vyjížďka do zaměstnání a do škol (za 24 hodin) na trati č. 227 
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Zdroj: ČSÚ  
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Příloha č. 4 

Dojížďka do zaměstnání a do škol (za 24 hodin) na trati č. 227 
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Zdroj: ČSÚ 
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Příloha č. 5 

Průměrné rychlosti vlaku v mezizastávkových úsecích  

na trati č. 227 
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Směr Kostelec u Jihlavy - Slavonice 

Úsek Průměrná 
úseková 

rychlost [km/h] z do 

Kostelec u Jihlavy Kostelec u Jihlavy masna 25,8 

Kostelec u Jihlavy masna Salavice 50,1 

Salavice Jezdovice 32,0 

Jezdovice Třešť 30,3 

Třešť Třešť město 21,6 

Třešť město Hodice 34,7 

Hodice Sedlejov 45,2 

Sedlejov Mysliboř 48,6 

Mysliboř Telč 46,1 

Telč Telč-Staré Město 25,8 

Telč-Staré Město Radkov 48,6 

Radkov Slaviboř 44,6 

Slaviboř Velký Pěčín 35,3 

Velký Pěčín Malý Pěčín 34,0 

Malý Pěčín Dačice 44,9 

Dačice Dačice město 34,4 

Dačice město Urbaneč 41,7 

Urbaneč Peč 40,1 

Peč Dolní Bolíkov 44,0 

Dolní Bolíkov Mutišov 37,7 

Mutišov Slavonice 33,3 

Průměrná rychlost v celém úseku 42,2 
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Směr Slavonice – Kostelec u Jihlavy 

Úsek Průměrná 
úseková 

rychlost [km/h] z do 

Slavonice Mutišov 38,3 

Mutišov Dolní Bolíkov 38,9 

Dolní Bolíkov Peč 41,5 

Peč Urbaneč 32,6 

Urbaneč Dačice město 34,0 

Dačice město Dačice 39,0 

Dačice Malý Pěčín 41,5 

Malý Pěčín Velký Pěčín 43,0 

Velký Pěčín Slaviboř 27,2 

Slaviboř Radkov 34,8 

Radkov Telč-Staré Město 44,0 

Telč-Staré Město Telč 21,7 

Telč Mysliboř 42,1 

Mysliboř Sedlejov 37,2 

Sedlejov Hodice 39,8 

Hodice Třešť město 46,8 

Třešť město Třešť 22,0 

Třešť Jezdovice 44,0 

Jezdovice Salavice 47,3 

Salavice Kostelec u Jihlavy masna 47,6 

Kostelec u Jihlavy masna Kostelec u Jihlavy 35,1 

Průměrná rychlost v celém úseku 40,6 
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Příloha č. 6 

Obecný přehled kulturních, společenských a sportovních akcí 
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Příloha č. 7 

Seznam hlavních oslovených partnerů 
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Město Třešť 

Odbor kultury a propagace 

Michaela Marešová, vedoucí odboru (tajemník Komise kulturní a tělovýchovné) 

maresova@trest.cz 

567 584 938 

 

Město Telč 

Odbor kultury 

Věra Peichlová (vedoucí) 

vera.peichlova@telc.eu 

567 112 405 

 

Město Dačice 

Odbor kultury a cestovního ruchu 

Mgr. Naděžda Mastná (vedoucí odboru) 

kultura@dacice.cz 

384 401 275 

 

Město Slavonice 

Věra Fialová (Komise pro kulturu a cestovní ruch) 

i@slavonice-mesto.cz 

384 493 320 

 

Město Jemnice 

Odbor investic a rozvoje města 

Ing. Světlana Kubíčková (pověřena vedením) 

kubickova@mesto-jemnice.cz 

568 450 221, 603 569 019 
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Obec Dešná 

Ing. Alois Adam (starosta) 

starosta@desna.cz 

384 498 108,  602 458 994 

 

Obec Písečné 

Vladimír Macků (starosta) 

e-podatelna@pisecne.cz 

384 492 005 

 

Obec Hodice 

Ing. Josef Bakaj (starosta) 

starosta@hodice.cz 

724 170 334 

 

Obec Kostelec 

Ing. Jaroslav Matula (starosta) 

ou-kostelec@volny.cz 

56 75 730 12 
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Stadtgemeinde Waidhofen/Thaya 

stadtamt@waidhofen-thaya.gv.at  

+43 2842 502 

 

Stadtgemeinde Gr. Siegharts 

stadtamt@siegharts.at 

+43 2847 2371 

 

Stadtgemeinde Raabs/Thaya 

Nicole Reischl 

nicole.reischl@raabs-thaya.gv.at  

+43 2846/365-20 

 

Gemeinde Dobersberg 

Andrea Traxler 

gemeinde@dobersberg.gv.at  

+43 2843 2332 

 

Naturpark Dobersberg 

Leopold Ledwinka 

naturpark.dobersberg@aon.at 

 

Zukunftsraum Thayaland 

Beate Grün 

office@thayaland.at 

+43 2843 26135 

 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 140 
 

Gemeinde Vitis 

gemeinde@vitis.gv.at 

 

Gemeinde Thaya 

gemeinde@thaya.gv.at  

+43 2842 52663 

 

Gemeinde Karlstein/Thaya 

gemeinde@karlstein-thaya.gv.at  

+43 2844 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 141 
 

 

 

 

Příloha č. 8  

Anketní dotazník adresovaný hlavním partnerům projektu 

(verze CZ) 
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Karty významných akcí 
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Příloha č. 10 

Turistické atraktivity v řešeném území  

a jejich napojení na dostupnou infrastrukturu 
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Kostelec u Jihlavy, Kostelec u Jihlavy masna 

• Pěší  trasy:  
o zelená KČT (Čeřínek – Kostelec u Jihlavy centrum) 

• Cyklo trasy:  
o 5090 Třešť – Rohozná (vedena mimo zastávku) 

• Autobusová zastávka: 
o Kostelec, rozc. k žel.st. 
o Kostelec, masna 

• Dostupné turistické cíle:  
o Kostel sv. Kunhuty 

 

Salavice 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o 16 Slavonice - Přibyslav 

• Autobusová zastávka: 
o Třešť, Salavice, žel.st. 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Jezdovice 

• Pěší  trasy:  
o zelená KČT (Dolní Cerekev – Špičák) 
o NS Špičák 

• Cyklo trasy:  
o 16 Slavonice - Přibyslav 
o 5129 Třešť - Pelhřimov 

• Autobusová zastávka: 
o Jezdovice 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Třešť, Třešť město 

• Pěší  trasy:  
o modrá KČT (Mrákotín – Jihlava) 
o NS Špičák 

• Cyklo trasy:  
o 5090 Třešť – Rohozná (vedena mimo zastávku) 
o 5091 Telč – Třešť (vedena mimo zastávku 
o 5093 Třešť – Šibeniční vrch (vedena mimo zastávku) 
o 16 Slavonice – Přibyslav (vedena mimo zastávku) 
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o 5129 Třešť – Pelhřimov (vedena mimo zastávku) 
• Autobusová zastávka: 

o Třešť, rozc. k žel.st. 
o Třešť, poliklinika 

• Dostupné turistické cíle:  
o Muzeum betlémů 
o Muzeum Vysočiny 
o Muzeum motocyklů a zajímavostí 
o Zámek Třešť 
o Farní kostel sv. Martina 
o Kostel sv. Kateřiny Sienské 
o Hřbitovní kaple Třešť 
o Bývalá židovská synagoga 
o Židovský hřbitov 

 

Hodice 

• Pěší  trasy:  
o zelená KČT (Roštejn hrad – Moravská Dyje pramen) - vedena mimo 

zastávku 
• Cyklo trasy:  

o 5092 Batelov – Knínice (vedena mimo zastávku) 
• Autobusová zastávka: 

o Hodice 
• Dostupné turistické cíle:  

o - 
 

Sedlejov 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o 5091 Třešť - Telč 
o 5123 Kostelní Myslová – Doupě (vedena mimo zastávku) 

• Autobusová zastávka: 
o - 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Mysliboř 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o 5091 Třešť - Telč (vedena mimo zastávku) 

• Autobusová zastávka: 
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o - 
• Dostupné turistické cíle:  

o - 
 

Telč, Telč – Staré Město 

• Pěší  trasy:  
o červená KČT (Kamenice nad Lipou – Jaroměřice nad Rokytnou) 
o žlutá KČT (Baletov – rozhledna Oslednice 
o zelená KČT (zřícenina hradu Štamberk – Dačice) 
o NS Otakara Březiny (Počátky – Jaroměřice nad Rokytnou) 

• Cyklo trasy:  
o 5091 Třešť – Telč (vedena mimo zastávku) 
o 5125 Telč – Jaroměřice nad Rokytnou (vedena mimo zastávku) 
o 5126 Jihlávka – Telč (vedena mimo zastávku) 
o 1113 Jindřichův Hradec – Telč (vedena mimo zastávku) 
o 16 Slavonice – Přibyslav (vedena mimo zastávku) 
o Greenway ŘV Jindřichův Hradec – Slavonice (vedena mimo zastávku) 

• Autobusová zastávka: 
o Telč, autobusové nádraží 

• Dostupné turistické cíle:  
o Muzeum Vysočiny Telč 
o Muzeum Telčský dům 
o Muzeum techniky  
o Zámek Telč 
o Hasičský dům – městská galerie  
o Radnice 
o Jezuitská kolej 
o Kostel sv. Anny 
o Kostel Jména Ježíše 
o Kostel sv. Jakuba 
o Kostel sv. Jana Nepomuckého 
o Kostel Matky Boží v Telči 
o Kostel s. Ducha 
o Židovská ulice, synagoga 
o Židovský hřbitov 
o Rozhledna Oslednice 

 

Radkov 

• Pěší  trasy:  
o zelená KČT (Telč – Dačice) 

• Cyklo trasy:  
o 5123 Kostelní Myslová - Doupě 

• Autobusová zastávka: 
o Radkov 
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• Dostupné turistické cíle:  
o Kostel sv. Bartoloměje 

 

Slaviboř 

• Pěší  trasy:  
o zelená KČT (Telč – Dačice) 

• Cyklo trasy:  
o 5123 Kostelní Myslová – Doupě (vedena mimo zastávku) 
o 5124 Javořice – Knínice (vedena mimo zastávku) 

• Autobusová zastávka: 
o Černíč, Slaviboř 
o Černíč 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Velký Pěčín 

• Pěší  trasy:  
o zelená KČT (Telč – Dačice) 
o žlutá KČT (Kostelní Myslová – Velký Pěčín)   

• Cyklo trasy:  
o 5124 Javořice – Knínice (vedena mimo zastávku) 

• Autobusová zastávka: 
o Dačice, Velký Pěčín 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Malý Pěčín 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o - 

• Autobusová zastávka: 
o Dačice, Malý Pěčín 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Dačice, Dačice město 

• Pěší  trasy:  
o zelená KČT (Telč – Slavonice) 
o žlutá KČT (Landštejn – Dačice)   
o červená KČT (Český Rudolec – Jemnice)   
o modrá KČT (Dačice – Bílkov)   
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• Cyklo trasy:  
o 1006 Klášter – Stoječín, rozcestí (vedena mimo zastávku) 
o 1242 Kačlehy – Český Rudolec 
o 16 Slavonice – Přibyslav 
o Greenway ŘV Jindřichův Hradec – Slavonice 

• Autobusová zastávka: 
o Dačice, autobusové nádraží 

• Dostupné turistické cíle:  
o Městské muzeum a galerie Dačice 
o Železnice Plná Páry 
o Letecké muzeum 
o Dačice – tvrz 
o Starý zámek  
o Františkánský klášter s kostelem sv. Antonína Paduánského 
o Kostel sv. Vavřince s renesanční věží 
o Dačice - nový zámek 
o Zámecký park 

 

Urbaneč 

• Pěší  trasy:  
o žlutá KČT (Dačice – Cizokrajov)   

• Cyklo trasy:  
o 1006 Klášter – Stoječín, rozcestí (vedena mimo zastávku) 

• Autobusová zastávka: 
o - 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Peč 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o - 

• Autobusová zastávka: 
o - 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Dolní Bolíkov 

• Pěší  trasy:  
o žlutá KČT (Vlastková – Cizokrajov)   
o Graselova stezka 

• Cyklo trasy:  



STUDIE UDRŽITELNOSTI A ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU NA TRATI KOSTELEC U JIHLAVY - SLAVONICE 
 

HaskoningDHV CR, spol. s r. o. STRANA 182 
 

o 1006 Klášter – Stoječín, rozcestí (vedena mimo zastávku) 
• Autobusová zastávka: 

o Cizokrajov, Dolní Bolíkov 
• Dostupné turistické cíle:  

o Židovský hřbitov 
 

Mutišov 

• Pěší  trasy:  
o žlutá KČT (Kostelní Myslová – Velký Pěčín)   

• Cyklo trasy:  
o Fauna-flora 

• Autobusová zastávka: 
o Slavonice, Mutišov 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Slavonice 

• Pěší  trasy:  
o zelená KČT (Slavonice – Dačice)   
o červená KČT (Staré Město pod Landštejnem – Slavonice)   
o Graselova stezka 

• Cyklo trasy:  
o 1004 Slavonice – Slavonice (vedena mimo zastávku) 
o 48 Hevlín – Slavonice (vedena mimo zastávku) 
o 32 Lom – Slavonice (vedena mimo zastávku) 
o 16 Slavonice – Přibyslav (vedena mimo zastávku) 
o Greenway P-W Praha – Vídeň (vedena mimo zastávku) 
o Greenway ŘV Jindřichův Hradec – Slavonice (vedena mimo zastávku) 
o Fauna-flora (vedena mimo zastávku) 
o Požární zbrojnice (vedena mimo zastávku) 
o Terén (vedena mimo zastávku) 

• Autobusová zastávka: 
o Slavonice, žel.st. 

• Dostupné turistické cíle:  
o Městské muzeum Slavonice 
o Městské opevnění 
o Měšťanské domy 
o Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
o Kostel sv. Jana Křtitele 
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Fratres 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o Červená (Slavonice – Fratres)  
o Požární zbrojnice (Slavonice – Kautzen) 
o Euro Velo 13 

• Autobusová zastávka: 
o Fratres Ort 

• Dostupné turistické cíle:  
o Muzeum Humanum 

 

Gilgenberg 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o Modrá (Kautzen – Dobersberg, Dobersberg – Raabs) 

• Autobusová zastávka: 
o Gilgenberg im Waldviertel 

• Dostupné turistické cíle:  
o kaple 

 
Waldkirchen/Thaya 

• Pěší  trasy:  
o Graselova stezka – Dobersberg  

• Cyklo trasy:  
o Modrá (Kautzen – Dobersberg, Dobersberg – Raabs) 
o Červená (Raabs – Dobersberg) 

• Autobusová zastávka: 
o Waldkirchen/Thaya Ort 

• Dostupné turistické cíle:  
o Tkalcovské muzeum  
o Muzeum panenek 
o Muzeum Humanum 
o Kostel sv. Martina  

 

Dobersberg 

• Pěší  trasy:  
o Graselova stezka – Dobersberg  
o Graselova stezka – Karlstein 

• Cyklo trasy:  
o Červená (Raabs – Zwettl) 
o Modrá (Kautzen – Waldkirchen) 
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o Tmavě modrá (Raabs – Vitis) 
o Fauna-flora 
o Požární zbrojnice (Slavonice – Kautzen) 
o Waldviertel (Staré Město – Dobersberg) 

• Autobusová zastávka: 
o Dobersberg NÖ Waidhofner Straße 

• Dostupné turistické cíle:  
o Přírodovědné muzeum a muzeum historie místa – přírodní park Dobersberg 
o Hasičské muzeum 
o Zámek Dobersberg 

 
 

Merkengersch 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o - 

• Autobusová zastávka: 
o Merkengersch Ort 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 
Oberedlitz 

• Pěší  trasy:  
o Graselova stezka – Karlstein  

• Cyklo trasy:  
o Červená (Dobersberg – Zwettl) 
o Tmavě modrá (Dobersberg – Vitis) 

• Autobusová zastávka: 
o Oberedlitz 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Thaya 

• Pěší  trasy:  
o Graselova stezka – Karlstein  
o Turistická trasa 630 (Heidenreichstein – Dobersberg) 

• Cyklo trasy:  
o Červená (Dobersberg – Zwettl) 
o Tmavě modrá (Dobersberg – Vitis) 

• Autobusová zastávka: 
o Thaya Postamt 

• Dostupné turistické cíle:  
o Osada Hard u Thaya 
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o Vlastivědné muzeum Thaya 
o Muzeum zbraní v zámku Peigarten 

 

Klein Eberharts 

• Pěší  trasy:  
o Turistická trasa 630 (Heidenreichstein – Dobersberg) 

• Cyklo trasy:  
o Červená (Dobersberg – Zwettl) 
o Tmavě modrá (Dobersberg – Vitis) 

• Autobusová zastávka: 
o Kleineberharts Dorfschule 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Waidhofen/Thaya 

• Pěší  trasy:  
o Turistická trasa 630 (Heidenreichstein – Dobersberg) 
o Graselova stezka – Thayaland 

• Cyklo trasy:  
o Červená (Dobersberg – Zwettl) 
o Tmavě modrá (Dobersberg – Vitis) 

• Autobusová zastávka: 
o Waidhofen/Thaya Alter Bahnhof 

• Dostupné turistické cíle:  
o Rolnické muzeum 
o Městské muzeum 
o Zámek Waidhofen/Thaya 
o Evangelický kostel  

 

Hollenbach 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o - 

• Autobusová zastávka: 
o Hollenbach Ortsmitte 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Dietmanns 

• Pěší  trasy:  
o - 
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• Cyklo trasy:  
o - 

• Autobusová zastávka: 
o Dietmanns b.Waidhofen Volksschule 

• Dostupné turistické cíle:  
o Gotický farní kostel 

 

Groß Siegharts 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o - 

• Autobusová zastávka: 
o Großsiegharts Bahnhofstraße 

• Dostupné turistické cíle:  
o Muzeum textilu 
o Muzeum císaře Franze Josefa 
o Zámek Gr. Siegharts 
o Kostel sv. Jana Křtitele  

 

Weinern 

• Pěší  trasy:  
o Turistická trasa 611 (Allentsteig – Raabs)  

• Cyklo trasy:  
o - 

• Autobusová zastávka: 
o Weinern Kirche 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 

 

Raabs/Thaya 

• Pěší  trasy:  
o Graselova stezka – Raabs 
o Turistická trasa 611 (Allentsteig – Raabs)  
o Turistická trasa 633 (Raabs – Drosendorf-Stadt)  
o Stezka ovocných pálenek 

• Cyklo trasy:  
o Modrá (Dobesberg – Raabs)  
o Červená (Dobersberg – Drosendorf, Dobersberg – Horn)  
o Tmavě modrá (Dobersberg – Dosendorf)  

• Autobusová zastávka: 
o Raabs/Thaya Stadtmauer/Parkplatz 

• Dostupné turistické cíle:  
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o Hrad Raabs  
 

Großau 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o Modrá (Dobersberg – Raabs) 

• Autobusová zastávka: 
o Großau b.Raabs Feuerwehr 

• Dostupné turistické cíle:  
o Hrad Großau 

 

Schaditz 

• Pěší  trasy:  
o - 

• Cyklo trasy:  
o Žlutá (Vratenín – Dosendorf)  
o Sakrální architektura (Weikertschlag -  Schaditz) 

• Autobusová zastávka: 
o - 

• Dostupné turistické cíle:  
o - 
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Příloha č. 11 

Zápisy z jednání 
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