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DY-THA RAIL
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
Projekt DY-THA rail si klade za cíl využít obrovského potenciálu stávající železniční tratě
Kostelec - Slavonice, atraktivního území podél tratě a historie tratě pro rozvoj cestovního
ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice. Projekt navazuje na dlouhodobou
snahu všech zainteresovaných partnerů v oblasti propagace, zviditelnění a vyváženého
rozvoje železnice a využívá zkušeností z realizace nejrůznějších společných akcí. Sem
patří například Parní léto – pravidelně pořádané nostalgické jízdy na trati z Kostelce u
Jihlavy do Telče a Slavonic.
Jednou ze stěžejních aktivit projektu je zajištění provozu pravidelných jízd historickým
vlakem pro veřejnost. Jízdy budou zajišťovány vedoucím partnerem. V rámci projektu
nechybí uskutečnění celé řady doprovodných kulturních akcí, které budou realizovány
jak vedoucím partnerem (kulturní akce uskutečněné v jednom období podél celé
železniční tratě), tak i partnery projektu mezi které patří města Třešť, Telč, Dačice a
Slavonice (kulturní akce lokální s vazbou na dané město a železnici). V projektu nesmí
chybět kvalitní propagace, personální zajištění realizace projektu, zajištění administrace
projektu z pohledu souladu s dotačním programem a pravidly. Specifickým výstupem
projektu bude rovněž vypracování ucelené studie, která bude s ohledem na potenciál
tratě mapovat a navrhovat další rozvojové aktivity a plány související s udržitelným
rozvojem tratě. Smyslem studie bude sjednotit rozvojové záměry a prostřednictvím
diskuse se všemi zainteresovanými subjekty konkretizovat rozvojové směry a aktivity
podél území železniční tratě.
Depo v Telči bude složit jak k parkování/odstavení historických vlaků, zázemí pro údržbu
těchto vozidel, tak i jako atraktivní expozice pro veřejnost. Veřejnost zde bude moci na
vlastní oči vidět a „ošahat“ si historická vozidla, které zde v době dřívější zajišťovaly
železniční dopravu a zároveň veřejnost bude atraktivní expozicí a informacemi (vč.
historických fotografií, příběhů …) seznámena s historií železniční dopravy v ČR i
v Rakousku. Vše se speciálním důrazem na historii a současnost železniční tratě
Kostelec u Jihlavy - Slavonice X Fratres - Waldkirchen - Waidhofen an der Thaya.
V rámci expozice nebude chybět rovněž prezentace turistické nabídky a atraktivit
v rámci území železniční tratě.
Projekt je podpořen z programu - Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká
republika 2007—2013.

