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4. MAßNAHMEN – VERKEHRSANGEBOT IM 
ÖFFENTLICHEN VERKEHR 

Diese länderübergreifende Studie für den Raum Waldviertel-Südböhmen-Vysočina wurde im Rahmen 

des gemeinsamen Projektes der Euregio Silva Nortica und des Projektvereines Waldviertel 

„Interregionale Mobilität – Mobilität ohne Grenzen“ erstellt. Auf Basis eines Vergleichs der 

Bestandssituation mit Planungsvorgaben und Planungszielen der regionalen und lokalen Verwaltungen 

(LVK, Regionale Entwicklungskonzepte, Tourismuskonzepte, Gemeindeverkehrskonzepte im 

grenznahen Raum, etc.) wurden Vorschläge für einzelne Bereiche des Öffentlichen Verkehrs 

ausgearbeitet. Ziel dabei ist die Erarbeitung von Planungsvorschlägen zur Verlagerung im Modal Split 

des grenzüberschreitenden Verkehrs hin zum Öffentlichen Verkehr zu erreichen. 

4.1 LINIENBUSVERKEHR 

Im Linienbusverkehr wurden, auf Basis von mit dem Auftraggeber abgestimmten Zielschwerpunkten, 

unterschiedliche grenzüberschreitender Verkehrsangebote untersucht. 

 Busverbindungen für Arbeits- und Ausbildungspendler (SchülerInnen) mit Anbindung an den 

hochrangigen Öffentlichen Verkehr (ÖV) im Waldviertel 

 Busverbindungen für den kleinräumigen Gelegenheitsverkehr  

 Touristisch orientierte Busverbindungen zu relevanten Zielen und Einrichtungen im 

Waldviertel und in Tschechien 

 ÖV-Schnellverbindug zwischen Gmünd und dem Flughafen in České Budějovice 

 Freizeitverkehr – Nachtbusse mit Anbindung an die Discobusse im nördlichen Waldviertel 

Die vorgeschlagenen Planungen stellen Beispiele für mögliche öffentliche Busverbindungen zu 

möglichen nachfragerelevanten Strecken dar. Dabei handelt es sich nicht um vom Land 

Niederösterreich zur Umsetzung beabsichtigte Verkehre, sondern lediglich um Vorschläge, die 

umsetzbar sind sofern die betroffenen Regionen dies wünschen und gleichzeitig die nötigen Mittel zur 

Finanzierung der neuen Verkehre bereitstellen. 

Nur die Verbindungen Raabs–Slavonice–Telč und Zwettl-Schwarzenau-Waidhofen/Thaya-Dobersberg-

Telč (siehe Punkt 4.1.3) mit dortiger Anbindung an die Bahn sind vom Land Niederösterreich geplant, 

befinden sich derzeit in Ausschreibung und werden auch vom Land Niederösterreich finanziert. 
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4. OPATŘENÍ – NABÍDKA VEŘEJNÉ DOPRAVY 

V rámci společného projektu Euroregionu Silva Nortica a Projektového spolku Waldviertel 

„Meziregionální mobilita – mobilita bez hranic“ byla vypracována studie pro oblast Waldviertel-jiţní 

Čechy-Vysočina. Na základě srovnání stávající situace se zadáním plánu a cílů plánů regionálních a 

lokálních správ (LVK, koncepty regionálního  rozvoje, koncepty rozvoje turistiky, koncepty obecní 

dopravy v příhraničním prostoru, atd.) byly vypracovány návrhy pro jednotlivé úseky veřejné dopravy. 

Cílem při přípravě těchto opatření je dosaţení přesunutí přeshraniční dopravy v Modal Splitu 

na veřejnou dopravu. 

4.1. VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA ZAJIŠŤOVANÁ AUTOBUSY  

Ve veřejné linkové dopravě1 zajišťované autobusy (linkové autobusy) byly, na základě cílových 

stěţejních bodů odsouhlasených s objednatelem, prověřeny různé nabídky přeshraniční dopravy, tj. 

dopravy mezinárodní2. 

V linkové autobusové dopravě byly, na základě cílových stěţejních bodů odsouhlasených s 

objednatelem, naplánovány různé nabídky přeshraniční dopravy. 

 Autobusová spojení pro osoby dojíţdějící do zaměstnání a do škol (ţáci) s napojením na 

prioritní veřejnou dopravu ve Waldviertelu 

 Autobusová spojení pro malokapacitní příleţitostnou dopravu  

 Turisticky zaměřená autobusová spojení k významným cílům a zařízením ve Waldviertelu a 

v České republice 

 Rychlé spojení veřejnou dopravou mezi Gmündem a letištěm v Českých Budějovicích 

 Rekreační doprava – noční autobusy s napojením na diskobusy v severním Waldviertelu 

Toto jsou příklady moţných veřejných autobusových spojení k moţným trasám důleţitým z hlediska 

poptávky. Nejedná se přitom o dopravu zamýšlenou k realizaci zemí Dolní Rakousko, nýbrţ pouze 

o návrhy, které jsou realizovatelné, pokud si to budou přát příslušné regiony a současně poskytnou 

nutné prostředky pro financování nových dopravních spojů. 

Jen spojení Raabs – Slavonice – Telč a Zwettl-Schwarzenau-Waidhofen/Thaya-Dobersberg-Telč 

(viz bod 4.1.3) s tamním napojením na ţeleznici je plánováno zemí Dolní Rakousko (v současné 

době probíhá výběrové řízení) a bude téţ zemí Dolní Rakousko financováno.  

                                                
1 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě definuje v České republice pojem linková osobní doprava jako 

pravidelné poskytování přepravních sluţeb  na  určené  trase  dopravní  cesty,  při  kterém cestující vystupují  
a  nastupují  na  předem  určených zastávkách. Linkovou osobní dopravu lze provozovat  formou veřejné 
linkové dopravy nebo formou  zvláštní linkové dopravy (doprava určených  vybraných skupin cestujících s 
vyloučením ostatních osob) 
2
 linkovou osobní dopravu lze provozovat  jako vnitrostátní nebo mezinárodní 
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4.1.1 Grenzüberschreitende Busanbindung an hochrangigen ÖV im Waldviertel 

Für Arbeits- und Ausbildungspendler wurden werktägliche (Montag – Freitag) Busverbindungen in 

der Früh aus České Budějovice über Třeboň nach Gmünd bzw. Litschau mit Anbindung an die 

Franz-Josefsbahn, den Wieselbus bzw. Linie WA 1 der Waldviertel-Linie in Gmünd sowie an die 

Linie WA 40 in Litschau mit direktem Anschluss an die Linie WA 12 nach Waidhofen an der Thaya 

über Heidenreichstein sowie entsprechende Rückbeförderungsmöglichkeiten zu Mittag und am 

Nachmittag bzw. Abend untersucht (siehe nachstehende Abbildung 4.1-1). 

Zusätzlich wurden am Vormittag Busverbindungen zwischen  České Budějovice und Gmünd sowie  

České Budějovice und Litschau für den Gelegenheitsverkehr zum Einkauf, Arzt, Krankenhaus, etc. 

vorgeschlagen. Die Führung von Linienbussen zwischen Třeboň und Litschau bedingt 

entsprechende Infrastrukturmaßnahmen am Grenzübergang Litschau/Schlag - Chlum u Třeboně. 

 

 

Abbildung 4.1-1:  Grenzüberschreitender werktäglicher Busverkehr 

České Budějovice – Gmünd / Litschau 
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4.1.1 Přeshraniční autobusové napojení na prioritní veřejnou dopravu ve 
Waldviertelu 

Pro osoby dojíţdějící do zaměstnání a do škol byla v pracovní dny (pondělí – pátek) prověřena 

autobusová spojení časně ráno z Českých Budějovic přes Třeboň do Gmündu, popř. Litschau 

s napojením na ţeleznici Františka Josefa (Franz-Josefsbahn), autobus Wieselbus, popř. linku WA 1 

konceptu Waldviertel-Linie v Gmündu a na linku WA 40 v Litschau s přímým napojením na linku 

WA 12 do Waidhofenu an der Thaya přes Heidenreichstein a odpovídající moţnosti zpáteční dopravy 

v poledne a odpoledne, popř. večer (viz následující obr. 4.1-1). 

Kromě toho by byla dopoledne navrţena autobusová spojení mezi Českými Budějovicemi a 

Gmündem a Českými Budějovicemi a Litschau pro příleţitostnou dopravu na nákupy, k lékaři, do 

nemocnice atd. Provozování linkových autobusů mezi Třeboní a Litschau je podmíněno odpovídajícími 

infrastrukturními opatřeními na hraničním přechodu Litschau/Schlag - Chlum u Třeboně. 

 

 

Obr. 4.1-1:  Přeshraniční autobusová doprava v pracovní dny (návrh) 

České Budějovice – Gmünd / Litschau 
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4.1.2 Grenzüberschreitende Verbindung – Tourismus 1 
České Budějovice - Sonnenplatz Großschönau 

Zu den touristischen Zielen im nördlichen Waldviertel wurde eine Busverbindung aus / nach České 

Budějovice bzw. Třeboň untersucht. Die Führung der Busse wird über die Route 

České Budějovice – Třeboň – Litschau – Schaukäserei Heidenreichstein – Sole-Felsen-Bad 

Gmünd – Weitra – Sonnenplatz Großschönau 

Bzw. 

České Budějovice – Třeboň – Gmünd Bahnhof – Sole-Felsen-Bad Gmünd – Weitra – 

Sonnenplatz Großschönau 

jeweils zweimal am Tag hin und retour vorgeschlagen (siehe Abbildung 4.1-2). Auch hier ist, wie 

für die werktäglichen Vebindungen (siehe 4.1.1), bei Umsetzung der Planungen eine Befahrbarkeit 

des Grenzübergangs Litschau/Schlag - Chlum u Třeboně für Linienbusse zu gewährleisten. 

 

 

Abbildung 4.1-2:  Grenzüberschreitender touristischer Busverkehr 

České Budějovice – Třeboň – nördliches Waldviertel 
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4.1.2 Přeshraniční spojení – doprava pro turisty 1 
Č. Budějovice - Sonnenplatz Großschönau 

K turistickým cílům v severní části Waldviertelu bylo prověřeno autobusové spojení z / do Českých 

Budějovic, popř. Třeboně. Autobusy by byly provozovány na trasách 

České Budějovice – Třeboň – Litschau – Sýrárna  Heidenreichstein – Sole-Felsen-Bad 

Gmünd – Weitra – Sonnenplatz Großschönau 

popř.  

České Budějovice – Třeboň – nádraží Gmünd  – Sole-Felsen-Bad Gmünd – Weitra – 

Sonnenplatz Großschönau 

vţdy dvakrát denně tam a zpět (viz obr. 4.1-2). Také zde je nutné, jako u spojení v pracovní dny 

(viz 4.1.1), při realizaci návrhu zaručit pro linkové autobusy moţnost vyuţití hraničního přechodu 

Litschau/Schlag - Chlum u Třeboně. 

 

 

Obr. 4.1-2:  Přeshraniční turistická autobusová doprava (návrh) 

České Budějovice – Třeboň – severní Waldviertel 
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4.1.3 Grenzüberschreitende Verbindung – Tourismus 2 
Zwettl - Telč 

Aktuell in Umsetzung begriffen sind Linienbusverkehre zwischen 

Raabs an der Thaya (Thayatalbad) und Telč (UNESCO-Weltkulturerbe) 

sowie zwischen 

Schwarzenau bzw. Zwettl (über Waidhofen an der Thaya) und Dobersberg. 

An Freitagen, Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen werden 3 Kurspaare über den Tag verteilt 

zwischen Raabs an der Thaya und Telč geführt. 

Zwischen Schwarzenau und Dobersberg werden ebenfalls drei Busverbindungen pro Richtung 

angeboten, welche alle in Dobersberg an die Linie Raabs an der Thaya – Telč unmittelbar 

angebunden sind. Jeweils einer dieser Kurse wird dabei in der Früh von Zwettl bzw. am späten 

Nachmittag nach Zwettl geführt. 

Zusätzlich sind die Frühverbindung nach Telč sowie die Spätnachmittagsverbindung von Telč in 

Schwarzenau an die Züge der Franz-Josefsbahn aus bzw. in Richtung Wien angebunden. 

Dieses grenzüberschreitende Buskonzept ist bereits regional abgestimmt (siehe Abbildung 4.1-2). 

 

 

Abbildung 4.1-3:  Grenzüberschreitender touristischer Busverkehr 

Zwettl – Waidhofen a.d. Thaya – Dobersberg – (Telč) 

Raabs a.d. Thaya – Telč 
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4.1.3 Přeshraniční spojení – doprava pro turisty 2 
Zwettl - Telč 

Aktuálně jsou v realizaci obsaţeny  autobusové linky mezi 

Raabs an der Thaya (Thayatalbad-koupele) a Telčí (UNESCO-světové kulturní dědictví) 

a mezi 

Schwarzenau resp. Zwettlem (přes Waidhofen an der Thaya) a Dobersbergem. 

O pátcích, sobotách, nedělích a o svátcích budou přes den vedena 3 párová spojení mezi Raabs an 

der Thaya a Telčí. 

Mezi Schwarzenau a Dobersbergem budou rovněţ v kaţdém směru nabídnuty tři spoje a všechny 

budou v Dobersbergu přímo navazovat na linku Raabs an der Thaya – Telč. Jedním z nich bude 

ráno spoj ze Zwettlu a v pozdním odpoledni zase zpět. 

Současně navazují ranní spoje do Telče stejně jako spoj v pozdním odpoledni z Telče do 

Schwarzenau na vlaky Franz-Josefsbahn z Vídně, resp. do Vídně.  

Tento přeshraniční autobusový koncept je jiţ regionálně odsouhlasen (viz obr. 4.1-3). 

 

 

Obr. 4.1-3:  Přeshraniční turistická autobusová doprava (odsouhlaseno) 

Zwettl – Waidhofen a.d. Thaya – Dobersberg – (Telč) 

Raabs a.d. Thaya – Telč 
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4.1.4 Grenzüberschreitende Anbindung an den Flughafen České Budějovice 

Im Zuge des geplanten Ausbaus des Flughafens České Budějovice zu einem internationalen Airport 

ist auch die öffentliche Verkehrsanbindung aus der umliegenden Region von Bedeutung. Im 

Rahmen des Projekts wurde eine Schnellbusverbindung von Gmünd über Třeboň zum Flughafen 

untersucht (siehe Abbildung 4.1-4). 

 

 

Abbildung 4.1-4:  Schnellbusverbindung  

Gmünd – Třeboň – Flughafen České Budějovice 
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4.1.4 Přeshraniční napojení na letiště v Českých Budějovicích  

V souvislosti s plánovaným rozšířením letiště v Českých Budějovicích na veřejné mezinárodní 

letiště je povaţováno za důleţité také jeho napojení na okolní regiony prostřednictvím veřejné 

dopravy. V rámci projektu bylo prověřeno spojení letiště rychlými autobusy z Gmündu přes Třeboň 

na letiště (viz obr. 4.1-4). 

 

 

Obr. 4.1-4:  Rychlé autobusové spojení (návrh) 

Gmünd – Třeboň – letiště České Budějovice 
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4.1.5 Grenzüberschreitender Nachtbus – Diskotheken Waldviertel 

In einem speziellen Segment des Freizeitverkehrs wurde eine Nachtbusverbindung an Freitagen von 

Třeboň nach Gmünd und zurück untersucht, die dort an die bestehende Discobus-Linie zwischen 

Hörmanns und Vitis der ÖBB Postbus GmbH angebunden ist (siehe Abbildung 4.1-5). 

 

 

Abbildung 4.1-5:  Grenzüberschreitender Nachtbus 

Třeboň – Gmünd 
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4.1.5 Přeshraniční noční autobus – diskotéky ve Waldviertelu 

Ve zvláštním segmentu rekreační dopravy bylo prověřeno i noční autobusové spojení v pátek 

z Třeboně do Gmündu a zpět, které je tam napojeno na stávající linku diskobusu mezi 

Hörmannsem a Vitisem provozovanou společností ÖBB Postbus GmbH (viz obr. 4.1-5). 

 

 

Obr. 4.1-5:  Přeshraniční noční autobus (návrh) 

Třeboň – Gmünd 
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4.1.6 Radbusse, Skibusse, Spabusse (Bäderbus) 

Zur Kategorie des touristischen Verkehrs gehören auch Radbusse und Skibusse, die im 

tschechischem Gebiet betrieben werden. 

Die Entwicklung des Radtourismus im grenzüberschreitenden Planungsgebiet ist stark saisonal 

bedingt undt abhängig von den Mobilitätsmöglichkeiten. Radfahrer nutzen während eines längeren 

Urlaubsaufenthalts öffentliche Verkehrsmittel in einem geringeren Ausmaß als Kurzurlauber 

(Wochenende). Diese fahren gerne mit der Bahn bzw. mit  Radbussen, um Radrouten zu 

erreichen.  Deshalb wurde im Kreis Südböhmen das System Cyclotrans eingerichtet. Dieses macht 

schwer erreichbare Orte für die breite Öffentlichkeit ohne Nutzung des Individualverkehrs 

zugänglich. Das System Cyklotrans trägt sich ökonomisch nicht selbst. Es ist notwendig diesen 

touristischen Verkehr durch das Kreisamt und Sponsoren mit zu finanzieren. 

Mindestens eine Linie des Systems Cyclotrans sollte nach Österreich geführt werden, um eine 

Zusammenführung der grenzüberschreitenden Radwege zu gewährleisten.  

 

Abbildung 4.1-6: Radwegesystem  

Skibusse fahren im Winter hauptsächlich von  České Budějovice in den Böhmerwald (Lipno nad 

Vltavou. Zadov). Nicht nur an Wochenenden, sondern auch wochentags zum Abendskilauf. 

Die Skibusse sollten  auch in österreichische Zentren geführt werden. Hier wären z.B. Sandl oder 

Karlstift zu nennen. Diese werden bereits von Kindergruppen (Schulen) besucht, wobei die guten 

Parkmöglichkeiten, die angemessenen  Preise der Skilifte und der Verpflegung für sich sprechen. 

Vorgeschlagen wird die Einrichtung von Spabussen (Bäderbusse), die die Spalokalitäten (Třeboň), 

Wellness (Hluboká n/V) und Aquaparks (Sole-Felsen-Bad Gmünd) verbinden. Als Route wird die 

Trasse  Gmünd – Spa Třeboň – České Budějovice mit Saisonabzweigung in die Stadt Hluboká n/V 

vorgeschlagen, dem entsprechen auch die Linien des touristischen Verkehrs im Teil 4.1.2. Dieser 

Bäderbus wird voraussichtlich 2012 von der tschechischen Seite umgesetzt und finanziert. 
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4.1.6 Cyklobusy, skibusy, spabusy 

Do kategorie turistické dopravy patří téţ cyklobusy a skibusy provozované na českém území. 

Rozvoj cykloturistiky v příhraničí v řešeném území je silně ovlivněn sezónností a moţnostmi 

dopravy. Při pobytové dovolené není cyklista tolik vázán na veřejnou dopravu, při krátkodobé 

dovolené (víkendy) rádi cyklisté vyuţívají dopravu veřejnými hromadnými prostředky zejména 

vlaku3 a cyklobusů. I proto vznikl v Jihočeském kraji systém Cyklotrans. Zpřístupňuje jinak 

prakticky nedosaţitelná místa pro širokou veřejnost a bez pouţití individuální dopravy. Systém 

Cyklotrans není ekonomicky samostatný a je nutné, aby se na této turistické dopravě podílela 

aktivně finančně i krajská samospráva nebo sponzoři. 

Je navrhováno opatření, aby alespoň jedna linka začala zajíţdět na rakouské území a umoţnila tak 

napojení na přeshraniční cyklistické stezky. 

 

Obr. 4.1-6:  Systém Cyklotras 

Skibusy jsou provozovány v zimním období především z aglomerace Českých Budějovic na 

Šumavu (Lipno nad Vltavou, Zadov), přičemţ jejich provoz je i ve všední dny na večerní lyţování. 

Je doporučeno projednat a zváţit moţnost trasování skibusů do rakouských středisek, např. Sandl, 

kam jiţ dnes zvláštní autobusovou dopravou vyjíţdí zájmové dětské oddíly, přičemţ vyuţívá výhody 

dobrého parkování a přiměřené ceny vleků i stravování. 

Nově jsou navrhovány spabusy (Bäderbusse), které by mohly propojit lokality lázní (Třeboň), 

wellness (Hluboká n/V) a aquaparky (Sole-Felsen-Bad Gmünd). Jako páteř je předběţně 

navrhována trasa Gmünd – lázně Třeboň – České Budějovice se sezónním zajíţděním do města 

Hluboká n/V, čemuţ odpovídá linkování turistické dopravy v části 4.1.2. Česká strana prověří 

moţnosti provozu a financování takového spabusu v horizontu roku 2012. 

  

                                                
3
 Jako pomoc cykloturistice provozují České dráhy,a.s. systém půjčovny kol ČD Bike. 
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4.2 SCHIENENVERKEHR  

4.2.1 Zugsverkehr 

Angebote der FJB und der Zugsverbindung České Velenice bis Budweis und Třeboň 

Die Franz-Josefs-Bahn verbindet seit 1869 das Waldviertel mit Südböhmen, seit 1870 besteht eine 

direkte Verbindung zwischen Wien mit Budweis und Pilsen und ab 1871 über Gmünd NÖ nach 

Prag. Im Zuge des EU-Betritts der Tschechischen Republik wurde eine Elektrifizierung des letzten 

noch nicht modernisierten Abschnittes zwischen Gmünd NÖ und Budweis forciert. Seit 6. Juni 2010 

verkehren die Züge der ÖBB-Personenverkehrs AG vom Wiener Franz-Josefs-Bahnhof mit Halten 

ab Sigmundsherberg in allen Stationen bis České Velenice, wo eine Umsteigemöglichkeit auf die 

Personenzüge der České dráhy (dt. Tschechische Bahnen) nach České Budějovice (dt. Budweis) 

sowie nach Třeboň (dt. Wittingau) besteht. Täglich werden sechs Verbindungen mit Umstieg im 

Bahnhof České Velenice in Richtung České Budějovice sowie Třeboň angeboten. Fahrpläne 

werden mittels Fahrplanhefte und mittels digitaler Fahrplanauskünfte www.oebb.at, www.vor.at oder  

www.cd.cz veröffentlicht. 

4.2.2. Schmalspurbahn 

Waldviertler Schmalspurbahn 

Dreißig Jahre nach der Eröffnung der Kaiser Franz-Josefs-Bahn erfolgte 1900 die Inbetriebnahme 

des Nordastes der Waldviertler Schmalspurbahn von Gmünd über Alt Nalgeberg nach Litschau und 

der Zweigstrecke von Alt Nagelberg nach Heidenreichstein. Der Südast von Gmünd über Weitra 

und Langschlag nach Groß Gerungs folgte 1903. Die Einstellung des Gesamtbetriebes erfolgte 

2001, nachdem bereits 1986 der Personenverkehr am Nordast aufgegeben wurde. Auf Initiative des 

Landes Niederösterreich und der zuständigen Niederösterreichischen Verkehrsgesellschaft – kurz 

NÖVOG – erfolgte eine Fortsetzung des touristischen Betriebes mit Dampf- und Dieselzügen ab 

2001. Der Erfolg sicherte den Fortbestand der Waldviertelbahn, wie diese auch in der Region 

genannt wird. Das Netz der Waldviertler Schmalspurbahn wechselte im Dezember 2010 den 

Besitzer. Der neue Betreiber, die neu positionierte  NÖVOG als Eisenbahnverkehrs- und –

infrastrukturunternehmen, übernimmt ab 2011 die Waldviertler Schmalspurbahn und wird das 

Angebot mit zusätzlichen Fahrten ausweiten.  

  

http://www.oebb.at/
http://www.vor.at/
http://www.cd.cz/
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4.2 ŢELEZNIČNÍ DOPRAVA 

4.2.1 Vlaková doprava 

Nabídky FJB a vlakového spojení z Č. Velenic do Českých Budějovic a Třeboně 

Ţeleznice Františka Josefa (Franz-Josefs-Bahn) spojuje od roku 1869 Waldviertel s jiţními 

Čechami, od roku 1870 existuje přímé spojení mezi Vídní s Českými Budějovicemi a Plzní a od roku 

1871 přes Gmünd (Dolní Rakousko) do Prahy. V souvislosti se vstupem České republiky do EU 

byla podpořena elektrizace posledního, ještě neelektrizovaného úseku mezi Gmündem (Dolní 

Rakousko) a Českými Budějovicemi. Od 6. června 2010 jezdí vlaky společnosti ÖBB-

Personenverkehrs AG z vídeňského Nádraţí Františka Josefa (Franz-Josefs-Bahnhof) se 

zastávkami od Sigmundsherbergu ve všech stanicích do Českých Velenic, kde lze přestoupit na 

osobní vlaky Českých drah do Českých Budějovic a do Třeboně. Denně je nabízeno šest spojení 

s přestupem na nádraţí v Českých Velenicích ve směru do Českých Budějovic a Třeboně. Jízdní 

řády jsou dostupné v kniţním vydání a v digitální formě na na webových stránkách www.oebb.at, 

www.vor.at nebo www.cd.cz. 

4.2.2 Úzkorozchodná ţeleznice 

Úzkokolejka ve Waldviertelu 

Třicet let po otevření ţeleznice Franz-Josefs-Bahn byla v roce 1900 zprovozněna severní větev 

Waldviertelské úzkokolejné ţeleznice z Gmündu přes Alt Nagelberg do Litschau a větev z Alt 

Nagelbergu do Heidenreichsteinu. Jiţní větev z Gmündu přes  Weitru a Langschlag do Groß 

Gerungs následovala v roce 1903. Veškerý provoz byl zastaven v roce 2001 poté, co jiţ v roce 

1986 byla zrušena osobní doprava v severní větvi. Z iniciativy země Dolní Rakousko a příslušné 

Dolnorakouské dopravní organizace (Niederösterreichische Verkehrsgesellschaft – zkratka 

NÖVOG) zde od roku 2001 dále jezdily parní a motorové turistické vlaky. Úspěch zajistil 

pokračování provozu Waldviertelské ţeleznice, jak je tato ţeleznice v regionu nazývána. Síť 

Waldviertelské úzkokolejné ţeleznice změnila v prosinci 2010 majitele. Nový provozovatel, nově 

koncipovaná organizace NÖVOG jako společnost pro ţelezniční dopravu a infrastrukturu, převzala 

od roku 2011 Waldviertelskou úzkokolejnou ţeleznici a rozšířila nabídku o další jízdy.  

 

  

http://www.oebb.at/
http://www.vor.at/
http://www.cd.cz/
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Die Hautpsaison der Waldviertelbahn startet mit 1. Mai und endet am 26. Oktober 2011. Der 

Schwerpunkt des Angebotes liegt mit abwechselnden Dampf- und Dieselzügen auf der Südstrecke 

von Gmünd nach Groß Gerungs mit Zügen an Samstagen und Sonntagen. Von 1. Juni bis 28. 

September verkehren die Mittwochszüge vom Nordast auf den Südast und wieder retour. In den 

Sommermonaten Juli und August wird an Sonntagen zusätzlich der Nordast Gmünd – Litschau mit 

abwechselnden Dampf- und Dieselzügen befahren. Der Waldviertler Schmalspurbahnverein bietet 

Anschlussfahrten von Alt Nagelberg nach Heidenreichstein am Mittwoch sowie an Samstagen, 

Sonn- und Feiertagen an. Fahrpläne werden mittels Fahrplanheften sowie mittels digitaler 

Informationen  www.waldviertelbahn.at und www.noevog.at veröffentlicht. 

 

Angebote Neuhauser Schmalspurbahn/ Jindřichohradecké místní dráhy a.s. (JHMD) 

Das Schmalspurbahnnetz im tschechischen Jindřichův Hradec (Neuhaus) beginnend nach Nová 

Bystřice (1897 eröffnet) und Obrataň (1906 eröffnet) wurde 1997 durch die České dráhy eingestellt 

und durch die bereits seit 1994 bestehende JHMD Aktiengesellschaft, die von Eisenbahnfreunden 

gegründet wurde, im Februar 1998 für eine symbolische tschechische Krone übernommen. Auf der 

nördlichen Strecke von Jindřichův Hradec über Kamenice nad Lipou nach Obrataň besteht 

ganzjährig ein Zweistundentakt, der an Werktagen durch zusätzliche Pendler- und Schülerzüge 

verdichtet wird. In den Sommermonaten Juli und August verkehrt an Montagen vom 4. Juli bis 29. 

August ein Dampfzug. Auf der Südstrecke von Jindřichův Hradec nach Nová Bystřice ist bis 29. 

April und ab 31. Oktober ein Winterfahrplan mit zwei Zugpaaren gültig. Der Sommerfahrplan, gültig 

vom 30. April bis 30. Oktober, wird im Zeitraum vom 1. Juli bis 28. August durch zwei tägliche 

Dampfzügepaare sowie alle zwei Stunden verkehrenden Dieselzügen erweitert. Außerhalb der 

Sommermonate verkehren an bestimmten Tagen Sonderzüge mit Dampflokomotiven. 

Fahrplanauskünfte werden in tschechischer und englischer Sprache auf der Homepage der JHMD 

veröffentlicht www.jhmd.cz. 

  

http://www.waldviertelbahn.at/
http://www.noevog.at/
http://www.jhmd.cz/
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Hlavní sezóna Waldviertelské ţeleznice začíná 1. května a končí 26. října 2011. Těţiště nabídky 

spočívá ve střídajících se parních a motorových vlacích na jiţní trati z Gmündu do Groß Gerungs  o 

sobotách a nedělích. Od 1. června do 28. září jezdí středeční vlaky ze severní větve na jiţní větev a 

zpět. V letních měsících červenci a srpnu jezdí o nedělích střídavě parní a motorové vlaky také na 

severní větvi Gmünd – Litschau. Waldviertler Schmalspurbahnverein nabízí navazující spoje z Alt 

Nagelbergu do Heidenreichsteinu ve středu a o sobotách, nedělích a svátcích. Jízdní řády jsou 

dostupné v kniţním vydánía v digitální formě na na webových stránkách www.waldviertelbahn.at a 

www.noevog.at. 

 

Nabídky Jindřichohradecké úzkokolejky / Jindřichohradecké místní dráhy a.s. (JHMD) 

Provoz úzkorozchodných tratí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice (provoz zahájen v roce 1897) 

a Obrataně (provoz zahájen v roce 1906) byl v roce 1997 Českými drahami ukončen; převzala jej 

akciová společnost JHMD existující jiţ od roku 1994, která byla zaloţena přáteli ţeleznice, v únoru 

1998 za symbolickou jednu českou korunu tratě od státu odkoupila. Na severní trati z Jindřichova 

Hradce přes Kamenici nad Lipou do Obrataně jezdí vlaky po celý rok v dvouhodinovém taktu, který 

je v pracovní dny doplněn dalšími vlaky pro osoby dojíţdějící do zaměstnání a do škol. V letních 

měsících červenci a srpnu, přesněji  od 4. července do 29. srpna jezdí kaţdé pondělí parní vlak. Na 

jiţní trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice je od 31. října do 29. dubna platný zimní jízdní řád 

se jednám párem vlaků (o sobotách a nedělích s dvěma páry vlaků). Letní jízdní řád, platný od 30. 

dubna do 30. října, je v období od 1. července do 28. srpna rozšířen o dva páry parních vlaků 

denně a motorové vlaky kaţdé dvě hodiny. Mimo letní měsíce jsou v určité dny vypravovány 

zvláštní vlaky s parními lokomotivami. Informace o jízdních řádech jsou dostupné jsou dostupné 

v českém a anglickém jazyce na webových stránkách JHMD www.jhmd.cz. 

 
  

http://www.waldviertelbahn.at/
http://www.noevog.at/
http://www.jhmd.cz/
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4.2.3 Zusammenarbeit der Schmalspurbahnen  JHMD und  Waldviertler 
Schmalspurbahn 

In Anbindung an das oben Genannte zeigt sich ein klares Potential in der Verbindung der Angebote 

der beiden Schmalspurbahnen, welche vor allem von der Aktivität ihrer Betreiber und von der 

Unterstützung der öffentlichen Verwaltung abhängt. Die Schmalspurbahn zwischen Litschau – 

Gmünd mit der Abzweigung Alt-Nagelberg – Heidenreichstein (WSV) und Gmünd – Weitra – Gross 

Gerungs ist von der tchechischen Strecke  Nová Bystřice – Jindřichův Hradec – Obrataň nur 12 km 

entfernt (zwischen Litschau und Nová Bystřice). Beide Bahnen können sich gegenseitig unter-

stützen und ihr touristisches Angebot gemeinsam präsentieren. Besonders in den Sommermonaten, 

wenn beide mit voller Kapazität betrieben werden. 

Eine physische Verbindung der Bahnstrecken erscheint aufgrund der Kosten eher unrealistisch. Es 

gibt diesbezüglich auch keinerlei Absichten. 

Von Seiten der Lokalbahn Jindřichův Hradec wurde bereits in der Vergangenheit versucht, einen 

touristischen  historischen Bus anzubieten, der die Reisenden zwischen den Stationen  Nová Bystřice 

– Litschau befördert. Die Euregio Silva Nortica und der Projektverein Waldviertel unterstützen diese 

Bemühungen und haben im Zuge des Projektes „Interregionale Mobilität – grenzenlos mobil“ ein 

Treffen der Repräsentanten beider Bahnen sowie regionaler AkteurInnen organisiert. Am 16. März 

2010 wurden in einem Workshop in  Litschau gemeinsame Maßnahmen definiert. 

Das Potential der Lokalbahn von Jindřichův Hradec und Waldviertler Schmalspurbahn besteht in einer 

gemeinsamen Zielgruppe von Kunden, die sich für Schmalspurbahnen in der Region begeistert. Die 

beiden Bahnen haben die einzigartige Möglichkeit z. B. mit einem gemeinsamen Tarif eine höhere 

Anziehungskraft für die Zielgruppe der Bahnbegeisterten zu erreichen und deren Aufenthalt in der 

Region zu verlängern. Weiters könnte mit gemeinsamen Marketingaktivitäten ein  breiterer 

Kundenkreis angesprochen werden. 

Durch die Einführung eines regelmäßigen touristischen Verkehrs zwischen den benachbarten 

Bahnhöfen können auch Reisen mit den Schmalspurbahnen angeboten werden. Weiters besteht 

die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit den Betreibern von Bahnen mit normaler Spurbreite z.B. 

den  „Eisenbahnkreis“ Jindřichův Hradec – Nová Bystřice – Litschau – Gmünd – Č. Velenice – 

Veselí n/L – J. Hradec zu kooperieren und das Angebot abzustimmen, um dadurch den saisonalen 

Tourismus und die Besucherrate zu erhöhen.  

Von den positiven Auswirkungen einer Zusammenarbeit der beiden Schmalspurbahnen sind auch 

die Bürgermeister der Region überzeugt. 
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4.2.3 Spolupráce úzkokolejek JHMD a Waldviertler Schmalspurbahn 

Ve vazbě na výše uvedené se ukazuje jako významný potenciál moţnost propojení nabídky 

úzkorozchodných drah, který závisí především na aktivitě jejich provozovatelů, ale také na podpoře 

veřejné správy. Úzkorozchodná trať mezi Litschau – Gmünd s odbočkou Alt-Nagelberg – 

Heidenreichstein (WSV) a Gmünd – Weitra – Gross Gerungs je od české trati Nová Bystřice – 

Jindřichův Hradec – Obrataň vzdálena pouze 12 km (mezi Litschau a Novou Bystřicí). Obě dráhy se 

mohou vzájemně podporovat a prezentovat svoji turistickou nabídku jako společnou. Zejména 

s ohledem na význam v letní sezóně, kdy obě fungují v plném vytíţení. 

Fyzické propojení tratí se jeví díky vysokým finančním nákladům jako obtíţné pro jakéhokoliv 

investora. A v současné době není pro takové propojení zpracován ţádný záměr. 

Jindřichohradecké místní dráhy se jiţ v minulosti pokusily zavést turistický historický autobus a 

přepravovat cestující mezi stanicemi Nová Bystřice – Litschau. ERSN a Projektový spolek 

Waldviertel podporují tuto snahu a v rámci projektu „Meziregionální mobilita – mobilita bez hranic“ bylo 

zorganizováno setkání představitelů obou drah i dalších regionálních aktérů na workshopu 

16. března 2010 v Litschau, kde byla definována společná opatření. 

Jindřichohradecké místní dráhy a Waldviertler Schmalspurbahn mají potenciál v přenosu svých 

zákazníků na stejnou atraktivitu v regionu. Mají jedinečnou moţnost např. společným tarifem udrţet 

velké mnoţství cestujících a prodlouţit jejich pobyt v regionu. Společnou marketingovou aktivitou 

mohou oslovovat a lákat širší okruh zákazníků. 

Vytvořením pravidelné turistické dopravy mezi nejbliţšími nádraţími lze dosáhnout cestování po 

obou úzkokolejkách a je moţnost vytvořit ve spolupráci s dopravci na drahách normálního 

rozchodu, např. „ţelezniční okruh“ Jindřichův Hradec – Nová Bystřice – Litschau – Gmünd – 

Č. Velenice – Veselí n/L – J. Hradec, který by mohl podpořit sezónní cestovní ruch a návštěvnost. 

Závěry provedených studijních prací jednoznačně vyhodnotily potenciál úzkorozchodných drah jako 

důleţitý prvek regionu a potvrzuje to i projednání se starosty obcí. 
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4.3 ALTERNATIVE BETRIEBSFORMEN 

Im Rahmen der tschechischen Studie wurden auch die unterschiedlichen zum Individualverkehr 

alternativen Möglichkeiten der Fortbewegung beschrieben. 

 Automobilverleih, Car-sharing 

 Taxidienst 

 Verkehrssysteme aufgrund der Nachfrage  

 Anrufsammeltaxi (AST), Anschlusstaxi (ANT)-System und Nachtbus in Österreich 

 Fahrgemeinschaft 

 compano 

Einige dieser Systeme hängen vom privaten Engagement ab, wie z.B. Fahrgemeinschaften zum 

Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Andere könnten schrittweise im Rahmen des öffentlichen Verkehrs 

integriert werden (Anrufsammeltaxi). Die neu gegründete Gesellschaft  JIKORD, s.r.o., wird in 

Zukunft im Auftrag des Kreisamtes Südböhmen Varianten des alternativen Verkehrs erwägen, 

insbesondere die Einführung eines Anrufsammeltaxis. 

4.3.1 Fahrplatzvermittlung „compano“ 

Das Projekt des öffentlichen Verkehrs Compano~Fahrplatzvermittlung ist im Jahre  2005 in 

Österreich entstanden, um die verkehrliche Grundversorgung in Regionen mit niedriger 

Bevölkerungsdichte zu verbessern. Vor allem dort, wo der öffentliche Verkehr nicht mehr profitabel 

ist, und die Werktätigen mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren  müssen.  

In Österreich wurde die Fahrplatzvermittlung mittels der Internetplattform www.compano.at 

eingeführt. Die Internetapplikation Compano und ähnliche Systeme können auch in der 

Tschechischen Republik genutzt werden. Sie ermöglichen das schnelle Finden einer 

Mitfahrgelegenheit für einmalige aber auch für regelmäßige Fahrten. Die Kosten werden zwischen 

Fahrer und Mitfahrer geteilt. 

Auf Grundlage der Informationen von Euregio Silva Nortica wird die Internetapplikation 

www.compano.at mit der größten Suchmaschine für Verkehrsverbindungen IDOS, die vom 

Verkehrsministerium der Tschechischen Republik eingerichtet wurde, verlinkt. 

 

  

http://www.compano.at/
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4.3. ALTERNATIVNÍ DOPRAVA A ZVLÁŠTNÍ DOPRAVA 

V rámci zpracování studie na české straně byly popsány různé alternativní moţnosti dopravy více 

osob, resp. veřejné (nelinkové) dopravy 

 Půjčovny automobilů, Car-sharing 

 Taxisluţba 

 Systémy poptávkové dopravy 

 Systém AST (Anrufsammeltaxi)4 a ANT(Anschlusstaxi)5 a noční autobus v Rakousku 

 Spolujízda 

 Compano 

Některé z těchto systémů jsou více závislé na soukromých aktivitách (compano, spolujízda), 

některé lze však postupně aplikovat i v rámci provozované veřejné dopravy (radiobus). Nově 

zaloţená společnost JIKORD, s.r.o. bude v dalším období pro území Jihočeského kraje zvaţovat i 

některé varianty alternativních doprav, zejména se počítá s vyuţitím způsobu „radiobus“6. 

4.3.1 Spolujízda „compano“ 

Jako příklad jedné z alternativ uvádíme i projekt „compano“ 

Projekt veřejné dopravy Compano~Fahrplatzvermittlung vznikl v roce 2005 v Rakousku, aby pomohl 

vyřešit územní dopravní obsluţnost regionů s nízkou hustotou obyvatel. Tzn. tam, kde veřejná 

hromadná doprava přestává být rentabilní, je rušena a pracující jsou nuceni do zaměstnání dojíţdět 

vlastním automobilem. 

V Rakousku proto funguje systém zprostředkování spolujízdy přes internetový portál 

www.compano.at. Internetová aplikace je dostupná i v češtině a umoţňuje rychlé vyhledání spojení, 

a to pro jednorázovou jízdu nebo i pro pravidelné dojíţdění. Systém je pouţitelný i v České 

republice, kde jiţ známe zavedené portály s podobnou nabídkou. Jedná se praktický autostop 

(spolujízdu), kde se o náklady společně s řidičem dělí jeho spolujezdec nebo více spolujezdců.  

Podle podkladů zprostředkovaných ERSN se připravuje propojení internetové aplikace 

www.compano.at s největším vyhledávačem spojení v České republice IDOS, jehoţ zřizovatelem je 

Ministerstvo dopravy ČR. 

  

                                                
4
 linkové taxi na zavolání, téţ sběrné taxi na zavolání 

5
 návazné taxi 

6
 Tato forma by byla aplikována nikoli jako alternativní, ale jako součást systému dopravní obsluhy 

financované Jihočeským krajem. 



Verkehrsprognose Waldviertel – Südböhmen – Vvysočina 2025 
Studie der Entwicklung des Verkehrs und der Verkehrsinfrastruktur Südböhmen  – Niederösterreich bis 2025 
A4 Abschlussbericht 

Dopravní prognóza Waldviertel – Jihočeský kraj – Vysočina 2025 
Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury Jihočeský kraj - Dolní Rakousko do roku 2025 
A4 Závěrečná zpráva 

 

 

 
 

76/102  stránka 76 z 49 

5. ENTWICKLUNG DER GRENZREGIONEN 

Ein großes Potential für die Entwicklung der Grenzregionen bedeutet das Projekt „Europaregion 

Donau-Moldau (ERDM)“. Der Grundgedanke ist die Unterstützung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit in einer großen Region, die Bayern, Tschechische Republik und Österreich 

umfasst (siehe Abbildung 5.1) 

 

Abbildung 5.1 Europaregion Donau-Moldau 

mit Kennzeichnung des im Rahmen dieser Studie behandelten Territoriums 

Durch die gemeinsamen Maßnahmen in der Europaregion Donau-Moldau eröffnen sich neue 

Entwicklungschancen für die Grenzregionen. So könnte unter anderem der Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur im Grenzgebiet vorangetrieben werden. Wie bereits erwähnt, ist die 

Verkehrsbelastung auf der tschechischen Seite niedriger als auf der österreichischen. Die Ursachen 

liegen in der 50-jährigen Existenz des Eisernen Vorhanges, welcher die Grenze zwischen 

Tschechien und Österreich hermetisch abriegelte. Aufgrund der niedrigen bis sehr niedrigen 

Verkehrsintensität wird baulichen Maßnahmen im Grenzgebiet meist weniger Bedeutung 

beigemessen als im Inland, wo die Verkehrsbelastung in der Regel weitaus höher ist (10 mal bis 

100 mal). 
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5. ROZVOJ PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ 

Velký potenciál pro rozvoj příhraničních regionů představuje projekt „Evropský region Dunaj-Vltava 

(ERDV)“. Základní myšlenkou je podpora přeshraniční spolupráce ve velkém regionu zahrnujícím 

územní celky Bavorska, České republiky a Rakouska (viz obr. 5.1). 

 

Obr. 5.1:  Evropský region Dunaj-Vltava 

s vyznačením území řešených v této zpracované studii 

V případě úspěchu projektu ERDV se otevřou moţnosti čerpání zvláštních finančních prostředků 

EU určených přímo pro rozvoj příhraničních území. V tomto případě by mohla být rozvíjena i 

příhraniční dopravní infrastruktura. Jak bylo uvedeno výše, intenzity dopravy jsou v příhraničí nízké 

a na české straně ještě niţší neţ na rakouské. To je dáno 50-ti letým trváním tzv. ţelezné opony 

s uzavřením českého území podél hranice. S ohledem na nízké, aţ velmi nízké intenzity dopravy 

mají stavební akce v příhraničí často niţší prioritu neţ ve vnitrozemí. kde jsou intenzity dopravy 

zpravidla významně vyšší (10krát aţ 100krát). 
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Die zweckmäßige Unterstützung größerer Investitionen im Projekt ERDM  mit Priorität im Grenzgebiet 

ist für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in diesem Gebiet von prinzipieller Bedeutung und könnte 

eine Beschleunigung der Verwirklichung der in dieser Studie entworfenen Maßnahmen ermöglichen.  

Die zeitgerechte Vorbereitung von Entwicklungsprojekten und Studien für das  konsistente kleinere 

Grenzgebiet (Kleinregionen) sind von wesentlicher Bedeutung. Sie tragen zur Entwicklung der 

Regionen, der Wirtschaftsbetriebe und des Tourismus, sowie zur Verbesserung der 

Verkehrsinfrastruktur bei. Die Entwicklung konkreter Projekte aufgrund geänderter Bedürfnisse und 

Anforderungen an die Mobilität sind ein wichtiges Argument für höhere Investitionen in die 

Verkehrsinfrastruktur des Grenzgebietes. 

Für die Bearbeitung weiterer Entwicklungsstudien wurde das in dieser Studie behandelte 

Territorium nach gegenseitiger  Vereinbarung in kleinere Gebiete geteilt (siehe Abbildung 5.2): 

1. Gebirge Novohradské hory – Kleinregion Lainsitztal 

2. Třeboňsko-Region, Weitraer-Region – Litschau, Schrems, Gmünd 

3. Nová Bystřice (Böhmisches Kanada) – Kleinregion Erlebnisregion Waldviertel NORD 

4. Slavonicko-Region, Podyjí – Kleinregion Zukunftsraum Thayaland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5.2 Darstellung der Gebiete für die Bearbeitung der Entwicklungs- und Fallstudien mit 

Kennzeichnung der Verwaltungsbezirke der Gemeinden mit erweiterter Kompetenz 

und der  Kleinregionen 

Kleinregion 
Waldviertler StadtLand 

Kleinregion 
Erlebnisregion 
Waldviertel Nord 

SO ORP 
Dačice 

SO ORP 
Jindřichův Hradec 

SO ORP 
Třeboň 

SO ORP 
Trhové Sviny 

SO ORP 
Kaplice 

Kleinregion 
Zukunftsraum 
Thayaland 

Kleinregion 
Lainsitztal 
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Účelová podpora větších investic v projektu ERDV s prioritou do příhraničí by byla pro rozvoj 

dopravní infrastruktury v tomto území zásadní a umoţnila by výrazné urychlení realizace opatření 

navrhovaných v této studii. 

Jako důleţitá se ukazuje včasná příprava rozvojových projektů a studií pro konzistentní menší 

přeshraniční území (mikroregiony/kleinregionen), jejichţ součástí bude jak rozvoj území, nových 

aktivit, podnikání a cestovního ruchu, tak rozvoj dopravní infrastruktury. Rozvoj konkrétních projektů 

bude definovat nové potřeby na mobilitu jako důleţitý argument pro nové investice do dopravní 

infrastruktury v příhraničí. 

Pro zpracování dalších rozvojových studií bylo území řešené touto studií rozděleno po vzájemné 

dohodě do menších oblastí (viz obr. 5.2): 

1. Novohradské hory – mikroregion/Kleinregion Lainsitztal 

2. Třeboňsko, Vitorazsko – Litschau, Schrems, Gmünd 

3. Nová Bystřice (Česká Kanada) – mikroregion/Kleinregion Erlebnisregion Waldviertel NORD 

4. Slavonicko, Podyjí – mikroregion/Kleinregion Zukunftsraum Thayaland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.2: Znázornění oblastí pro zpracování rozvojových a případových studií 

s vyznačením správních obvodů obcí s rozšířenou působností a malých regionů 

  

Kleinregion 
Waldviertler StadtLand 

Kleinregion 
Erlebnisregion 
Waldviertel Nord 

SO ORP 
Dačice 

SO ORP 
Jindřichův Hradec 

SO ORP 
Třeboň 

SO ORP 
Trhové Sviny 

SO ORP 
Kaplice 

Kleinregion 
Zukunftsraum 
Thayaland 

Kleinregion 
Lainsitztal 
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Kleinere Gebiete, deren gegenseitige Entwicklung definiert werden könnten, bestehen aus: 

 Kleinregionen7 auf der österreichischen Seite 

 Verwaltungsbezirken der Gemeinden mit erweiterter Kompetenz8 auf tschechischer Seite 

Ein Bestandteil des Auftrages auf tschechischer Seite war auch die Besprechung mit Vertretern der 

Gemeinden entlang der Grenze. Der Autor der Studie hat gemeinsam mit Vertretern des Kreisamtes 

Südböhmen und der Euroregio Silva Nortica alle Gemeinden besucht. Das Ergebnis ist unter 

anderem die Kartierung der potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten. Diese Möglichkeiten und 

Absichten wurden übersichtlich schematisch in Karten eingetragen (siehe Abbildung 5.1-1 aţ 5.1.4). 

Da es sich vorwiegend um Entwicklungsprojekte als auch grenzüberschreitende Verkehrsprojekte 

handelt, sind diese Karten in diesem  Endbericht eingearbeitet als Basis für die weitere Bearbeitung 

bzw. Beauftragung von Umsetzungskonzepten. Die Karten wurden ursprünglich für 3 Gebiete 

erstellt  (Westen– Mitte – Osten). Für diesen Bericht wurden sie nach dem letzten bilateralen 

Abstimmungsgespräch auf 4 Territorien im Planungsgebiet modifiziert, was auch der Anzahl der 

Kleinregionen auf der österreichischen Seite entspricht (siehe Abbildung 5.2). 

Für diese Maßnahmenempfehlungen und für die Entwicklung des Territoriums sind die 

Instandsetzung der geplanten Grenzübergänge für den KFZ-Verkehr, wie im Teil 3.3. definiert und 

beschrieben, einschließlich der Ausführung der Infrastrukturmaßnahmen und der Regelung der 

Betreiberorganisation wichtige Voraussetzungen. 

 

  

                                                
7
 http://www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Raumordnung/Kleinregionen.wai.html 

8
 http://up.kraj-jihocesky.cz/?odkazy-na-zpracovane-uap-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-(uap-orp),144 

http://www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Raumordnung/Kleinregionen.wai.html
http://up.kraj-jihocesky.cz/?odkazy-na-zpracovane-uap-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-(uap-orp),144


Verkehrsprognose Waldviertel – Südböhmen – Vvysočina 2025 
Studie der Entwicklung des Verkehrs und der Verkehrsinfrastruktur Südböhmen  – Niederösterreich bis 2025 
A4 Abschlussbericht 

Dopravní prognóza Waldviertel – Jihočeský kraj – Vysočina 2025 
Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury Jihočeský kraj - Dolní Rakousko do roku 2025 
A4 Závěrečná zpráva 

 

 

 
 

81/102  stránka 81 z 49 

Menší oblasti, jejichţ vzájemný rozvoj by mohl být definován tvoří: 

 na rakouské straně malé regiony9 

 na české straně správní obvody obcí s rozšířenou působností10 

Součástí zadání na české straně bylo téţ projednání se zástupci obcí podél hranice. Zhotovitel za 

účasti zástupců Jihočeského kraje a Euroregionu Silva Nortica navštívil všechny obce a výstupem 

bylo mimo jiné zmapování potenciálních rozvojových moţností. Tyto moţnosti a záměry byly 

přehledně schematicky zaneseny do přiloţených map (viz obr. 5.1-1 aţ 5.1.4). Protoţe se většinou 

jednalo o projekty jak rozvojové, tak dopravní s přesahem přes hranici, uvádíme tyto mapy i v této 

závěrečné zprávě jako vstup do případného dalšího zadávání studií v příhraničí. Mapy byly původně 

vytvořeny pro 3 oblasti (západ – střed – východ). Do této zprávy byly upraveny dle konečné dohody o 

členění řešeného území na 4 oblasti, coţ odpovídá i počtu malých regionů na rakouské straně (viz 

obr. 5.2). 

Pro tyto záměry a rozvoj území má významnou roli zprovoznění plánovaných přechodů pro 

motorovou dopravu vymezených v části a popsaných v části 3.3, včetně provedení infrastrukturních 

opatření a úpravy reţimu provozu. 

                                                
9
 http://www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Raumordnung/Kleinregionen.wai.html 

10
 http://up.kraj-jihocesky.cz/?odkazy-na-zpracovane-uap-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-(uap-orp),144 

http://www.noe.gv.at/Land-Zukunft/Raumordnung/Kleinregionen.wai.html
http://up.kraj-jihocesky.cz/?odkazy-na-zpracovane-uap-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-(uap-orp),144
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5.1.1 Novohradské hory – Kleinregion Lainsitztal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suche nach Verbindungen  

Straße  II/156 – Straßennetzqualität, Umfahrung  - Gemeindedurchfahrt, Güterverkehr (D. Voda) 

Straße  II/154 und Anbindung an Kaplicko-Gebiet (Straße ungenügend ) Richtung zu II/163, auch zu 
zukünftiger  D3/R3 – E55 

Straße  II/154 – Nutzung ausgehend von Nové Hrady – Třeboň, großer Güterverkehr (D. Voda) – abhängig 
von der Třeboň-Umfahrung 

GÜ Pohoří na Šumavě/Karlstift – Eingliederung in Straßenübergänge, Anbindung an NÖ, Schifahren (Sandl, 
Karlstift) 

GÜ Šejby/Harbach – informative Verkehrszeichen  

Verbindung der Straßen  II/154 und I/24 - II/103 (N.Hrady-Č. Velenice-Suchdol n/L) – Suche nach Verbindung 

Verbindung  der Straßen  II/103 und B41 (Č. Velenice – Gmünd) – Suche nach Verbindung  

Ausnutzung des Potentials des Novohradsko-Gebiets, Schifahren Hojná Voda, usw.. 

SO ORP 
Trhové Sviny 

SO ORP 
Kaplice 

Kleinregion 
Lainsitztal 

SO ORP 
Třeboň 

Kleinregion 
Waldviertler StadtLand 

Obr. 5.1-1: 
Novohradské hory – 
Kleinregion Lainsitztal 
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5.1.1 Novohradské hory – Kleinregion Lainsitztal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hledání propojení 

Silnice II/156 - kvalita silniční sítě, obchvaty - průtahy obcemi, nákladní doprava (D. Voda) 

Silnice II/154 a napojení na Kaplicko (nevyhovující silnice) směr na II/163, téţ budoucí D3/R3 – E55 

Silnice II/154 – vyuţití Nové Hrady – Třeboň, velká nákladní doprava (D. Voda) – závislost na obchvatu 
Třeboně 

HP Pohoří na Šumavě/Karlstift - zařadit do silničních přechodů, návaznost na DR, lyţování (Sandl, Karlstift) 

HP Šejby/Harbach - dopravní informativní značení 

Propojení silnice II/154 a I/24 - II/103 (N.Hrady – Č. Velenice – Suchdol n/L) - vyhledání spojení 

Propojení silnice II/103 a B41 (Č. Velenice – Gmünd) - vyhledání spojení 

Vyuţití potenciálu Novohradska, lyţování Hojná Voda, atd. 

SO ORP 
Trhové Sviny 

SO ORP 
Kaplice 

Kleinregion 
Lainsitztal 

SO ORP 
Třeboň 

Kleinregion 
Waldviertler StadtLand 

Obr. 5.1-1: 
Novohradské hory – 
Kleinregion Lainsitztal 
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5.1.2 Třeboňsko, Vitorazsko – Litschau, Schrems, Gmünd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suche nach Verbindungen  

Straße  I/24 (Naturschutzgebiet, Unfälle, gefährliches Parken auf der Straße), Zufahrt  der LKWs von  D.Voda 
in Suchdol n/L – Anbindung an III. Klasse, Umfahrungen 

HP – Verbindung  II/103 zur B41 – Umfahrung von  Č. Velenice – Gmünd 

Öffentlicher Verkehr, der an die Eisenbahn angeschlossen ist, Entwicklung und Modernisierung der 
Eisenbahnstrecke und des Bahnhofes, Anbindung an BUS, Direktverkehr NÖ - Prag, gemeinsame Tarifstelle  
Č.Vel./Gmünd, NacGÜrüfung des Stadtmassenverkehrs, Ausnutzung in der tour. Saison 

Seen – eingelagerte Vorräte von Sand und Feldspat, Rekultivierung des Freibads mit Erholungsgebiet, es ist 
eventuell eine Umfahrung um die Ansiedlungen entlang der I/24 möglich; erarbeitet in der Tourismusstudie 
für die tschechische Republik, zu erwartende Anzahl der Besucher unbekannt 

GÜ Chlum u Tř./Schlag Eingliederung in Straßenübergänge, historischer Verkehrsweg, touristisches Potential 
Chlum u/T – Staňkov, Radwege, neu „Memoiren des Weitraer-Gebiets“, Langlaufen Schlag, Baden, 
Radsport, Schlossbesichtigungen, Teiche Staňkovský und Hejtman 

Verbindung  der Straßen  II/103 und B41 (Č. Velenice – Gmünd) – Suche nach Verbindung  

Kleinregion 
Waldviertler StadtLand 

Kleinregion 
Erlebnisregion 
Waldviertel Nord 

SO ORP 
Třeboň 

SO ORP 
Trhové Sviny 

Kleinregion 
Lainsitztal 

SO ORP 
Jindřichův Hradec 

Obr. 5.1-2: 
Třeboňsko, 
Vitorazsko – 
Litschau, Schrems, 
Gmünd 
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5.1.2 Třeboňsko, Vitorazsko – Litschau, Schrems, Gmünd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hledání propojení 

Silnice I/24 (CHKO, nehody, nebezpečné parkování na silnici), příjezd kamionů od D.Vody v Suchdole n/L - 
napojení na III. třídu, obchvaty 

HP - propojení II/103 a B41 – obchvat měst Č. Velenice – Gmünd 

Veřejná doprava napojená na ţeleznici, rozvoj a modernizace ţel. tratě a nádraţí, návaznost na BUS, přímá 
doprava Dolní Rakousko - Praha, společné tarifní místo Č.Vel./Gmünd, prověření MHD, vyuţití v tur. sezóně 

Jezera – vytěţená loţiska písků a ţivců, rekultivace koupaliště se zázemím, prostor i pro případné obchvaty 
sídel kolem I/24; vytvoření případové studie pro oblast CR, neznámý počet návštěvníků  

HP Chlum u Tř./Schlag zařadit do silničních přechodů, historická dopravní cesta, turistický potenciál Chlum 
u/T – Staňkov, cyklo, nově „Pamětmi Vitorazska“, lyţe Schlag, koupání, jezdectví, zámek, rybníky 
Staňkovský a Hejtman 

Propojení silnice II/103 a B41 (Č. Velenice – Gmünd) - vyhledání spojení 

Kleinregion 
Waldviertler StadtLand 

Kleinregion 
Erlebnisregion 
Waldviertel Nord 

SO ORP 
Třeboň 

SO ORP 
Trhové Sviny 

Kleinregion 
Lainsitztal 

SO ORP 
Jindřichův Hradec 

Obr. 5.1-2: 
Třeboňsko, 
Vitorazsko – 
Litschau, Schrems, 
Gmünd 
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5.1.3 Nová Bystřice (Česká Kanada) – Kleinregion Erlebnisregion Waldviertel NORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÜ Chlum u Tř./Schlag Eingliederung in Straßenübergänge, historischer Verkehrsweg, touristisches Potential 
Chlum u/T – Staňkov, Radwege, neu „Memoiren des Weitraer-Gebiets“, Langlaufen in  Schlag, Baden, 
Radsport, Schlossbesichtigungen, Teiche Staňkovský und Hejtman 

Stráţ n. Neţárkou - Kulturpotential E. Destinnová – fehlende Radwege in der Umgebung  

Unterschiedliche Ausbauqualität der  II/128 und B5, es fehlt die Umfahrung von N.Bystřice 

Weitere Investition  – Niederländische Investoren in N. Bystřice 

Zusammenarbeit der Schmalspurbahnen JHMD und WSB, Potential für die Touristische Entwicklung, 
Anknüpfung an die Umgebung, Entwicklung des Territoriums, Erholung – niederländische Investition in Nová 
Bystřice, Golf 

Verkehr im Sommer (touristisch) – Verdichtung, Bus für Radfahrer, touristischer Bus zu JHMD und zu WSB 

Kleinregion 
Erlebnisregion 
Waldviertel Nord 

SO ORP 
Jindřichův Hradec 

Kleinregion 
Waldviertler StadtLand 

Kleinregion 
Zukunftsraum 
Thayaland 

SO ORP 
Třeboň 

Obr. 5.1-3: 
Nová Bystřice (Česká Kanada) 
– Kleinregion Erlebnisregion 
Waldviertel NORD 
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5.1.3 Nová Bystřice (Česká Kanada) – Kleinregion Erlebnisregion Waldviertel NORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP Chlum u Tř./Schlag zařadit do silničních přechodů, historická dopravní cesta, turistický potenciál Chlum 
u/T – Staňkov, cyklo, nově „Pamětmi Vitorazska“, lyţe Schlag, koupání, jezdectví, zámek, rybníky 
Staňkovský a Hejtman 

Stráţ n. Neţárkou - kulturní potenciál E. Destinnová - chybějící cyklostezky v okolí 

Disproporce II/128 a B5, chybí obchvat N.Bystřice 

Další investice – nizozemské v N. Bystřici 

Spolupráce úzkokolejek JHMD a WSB, potenciál pro rozvoj CR, návaznost na okolí, rozvoj území, rekreace - 
nizozemská investice v Nové Bystřici, golf 

Doprava v létě (turistická) - zahuštění, cyklobus, turistický bus k JHMD a k WSB 

Kleinregion 
Erlebnisregion 
Waldviertel Nord 

SO ORP 
Jindřichův Hradec 

Kleinregion 
Waldviertler StadtLand 

Kleinregion 
Zukunftsraum 
Thayaland 

SO ORP 
Třeboň 

Obr. 5.1-3: 
Nová Bystřice (Česká Kanada) 
– Kleinregion Erlebnisregion 
Waldviertel NORD 
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5.1.4 Slavonicko, Podyjí – Kleinregion Zukunftsraum Thayaland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschiedliche Ausbauqualität der  II/128 und B5, schlechter Zustand der Parallele entlang der Grenze  
II/152 und II/409 (Verlegung II/409 und  III/41023) 

Wichtige Verbindung Norden – Süden aus Dačicko-Gebiet, wirtschaftliche Richtung/Verkehrsrichtung zu D1 
und nach Vysočina (Norden) und nach Österreich (Süden), BUS Landesausstellung – Frage der Zukunft – 
Ökonomie des Betriebs  

GÜ Košťálkov – Kleintaxen (Rajchéřov) in Straßenübergänge, Ausnutzung der weiteren Orte 
(Grenzübergänge jede 20 km) 

St. Město -neues Sportareal  - Schier, Biathlon, Radfahrer, In-Line usw.., Ausgleich der Saison mit 
Beschneiung, gemeinsames Angebot mit Österreich – Kautzen 

Weitere Investition  – Industriezone Dešná, Freibad Dačice 30.000 Besucher  

Eisenbahn Slavonice-Fratres   – Unterstützung der Gemeinden, Reaktivierung wurde untersucht, keine 
Bundesmittel in AUT vorhanden, Trasse gesichert durch Land NÖ, Nachnutzung durch Radweg 

Verkehr im Sommer (touristisch) – Verdichtung, Bus für Radfahrer, touristischer Bus zu JHMD und zu WSB 

Radweg  Inn – Raabs – Tschechische Republik (Dačicko-Gebiet) 

Touristisches Potential Mährische Thaya  (Wassersportler) 

Neuer  GÜ Slavětín / Rappolz 

SO ORP 
Dačice 

SO ORP 
Jindřichův Hradec 

Kleinregion 
Zukunftsraum 
Thayaland 

Obr. 5.1-4: 
Slavonicko, Podyjí – 
Kleinregion 
Zukunftsraum Thayaland 
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5.1.4 Slavonicko, Podyjí – Kleinregion Zukunftsraum Thayaland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disproporce II/128 a B5, špatný stav paralely podél hranice II/152 a II/409 (přeloţení II/409 a III/41023) 

Důleţité spojení sever – jih z Dačicka, hospodářský/dopravní směr na D1 a Vysočinu (sever) a Rakousko 
(jih), BUS Zemská výstava – otázka budoucnosti – ekonomie provozu 

HP Košťálkov – Kleintaxen (Rajchéřov) do silničních přechodů, vyuţití dalších míst (hraniční přechody po 20 
km) 

St. Město -nový sport. areál  - lyţe,biatlon, cyklo, in-line atd., vyrovnání sezóny zasněţováním, společná 
nabídka s Rakouskem – Kautzen 

Další investice – prům.zóna Dešná, koupaliště Dačice 30.000 návštěvníků 

Ţeleznice Slavonice-Fratres - moţnost propojení – podpora obcí, obnovení se nepředpokládá, rakouská 
strana připravuje zřízení cyklostezky 

Doprava v létě (turistická) - zahuštění, cyklobus, turistický bus k JHMD a k WSB 

Cyklostezka Inn – Raabs - ČR (Dačicko) 

Turistický potenciál Moravské Dyje (vodáci) 

Nový HP Slavětín / Rappolz 

 
  

SO ORP 
Dačice 

SO ORP 
Jindřichův Hradec 

Kleinregion 
Zukunftsraum 
Thayaland 

Obr. 5.1-4: 
Slavonicko, Podyjí – 
Kleinregion 
Zukunftsraum Thayaland 
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6. SCHLUSSEMPFEHLUNGEN 

Das Ziel dieses Abschlussteiles ist die Zusammenfassung der Ergebnisse der Studienarbeiten auf 

tschechischer und österreichischer Seite in Form von Empfehlungen und Entwürfen für die Kreis- 

und Landesregierungen sowie für die Euregion Silva Nortica, dem Projektverein Waldviertel, 

Verkehrsbetreibern und Verantwortlichen für Verkehrsinfrastruktur in den jeweiligen Regionen. 

Die Arbeiten an der österreichischen und tschechischen Studie haben gezeigt, dass ein 

Hauptproblem der schlechte Zustand der Straßeninfrastuktur auf tschechischer Seite darstellt. Im 

Bericht wurden bereits die Gründe dafür angeführt, diese liegen hauptsächlich in der historischen 

Entwicklung der Region und deren Lage am Eisernen Vorhang, welcher in der 2. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts die Nachbarländer praktisch voneinander abriegelte. 

Als gemeinsames Problem stellte sich der Bedarf an zusätzlichen Grenzübergängen für den KFZ-

Verkehr dar. Bei deren Verwirklichung die mangelnde Infrastruktur und die verkehrliche 

Grundversorgung vorrangig bearbeitet werden müssen. 

Die Erstellung dieses gemeinsamen Berichtes bot und bietet die Möglichkeit eines intensiven 

Informationsaustausches, besonders da dieser zweisprachig verfasst ist. Das gegenseitige 

Verständnis von angestrebten Planungen und Lösungen wurde dadurch gefördert.  
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6. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 

Cílem této závěrečné části je shrnout výstupy studií na české i rakouské straně formou doporučení, 

návrhů a podnětů pro orgány země Dolní Rakousko, Jihočeského kraje, Euroregionu Silva Nortica, 

ale i organizátory a provozovatele dopravy a správce dopravní infrastruktury. 

Současně je ještě nutné závěrem zdůraznit, ţe i vlastní práce na studiích na české i rakouské 

straně ukázaly, ţe bolestivějším problémem české strany je špatný stav zvláště silniční 

infrastruktury, přičemţ je i v této zprávě opakovaně vysvětlováno, ţe důvody leţí v historickém 

oddělení ţeleznou oponou a uzavření českého pohraniční v 2. polovině 20. století. Jako společný 

problém se naopak ukázala potřeba zprovoznění dalších silničních hraničních přechodů, kde se 

plně protíná problém jak infrastruktury, tak nedostatečné dopravní obsluhy a prostupnosti území. 

Společné zhotovení studií prezentovaných v této závěrečné zprávě dává moţnost sdílení informací 

i pochopení různých přístupů k řešení. Samotná dvoujazyčná verze této zprávy v jednom 

dokumentu je toho důkazem. 
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6.1.1 Entwurf der Maßnahmen im grenzüberschreitenden öffentlichen 
Personenverkehr  

1. Beim  Eisenbahnverkehr muss die Erhaltung des Taktfahrplans auf der Strecke  Č. Velenice – 

Č. Budějovice und Anbindung an ÖBB-Fahrplan unterstützt werden (siehe 4.2.1). 

2. Fortsetzung der Bestrebungen eines gemeinsamen Tarifes an den Bahnhöfen Č. 

Velenice/Gmünd 

3. Lösung der nicht existierenden Gleisverbindung der Strecke Slavonice-Fratres durch den 

öffentlichen Linienverkehr in Form einer Buslinie (s.2.2) nach dem folgenden Punkt:  

4. Umsetzung der Vereinbarung über die Führung und Verwirklichung des grenzüberschreitenden 

touristischen Busverkehrs Zwettl – Dobersberg – (Telč), Raabs a.d. Thaya – Telč finanziert 

durch das Land Niederösterreich (siehe 4.1.3) 

5. Unterstützung der gegenseitigen Anbindung an das Buskonzept Waldviertel und der Absichten 

von JIKORD, s.r.o. 

6. Entwicklung des grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrs - weitere Bearbeitung des 

vorgeschlagenen Angebotes im Bereich des öffentlichen grenzüberschreitenden Linienverkehrs 

(siehe 4.1.1 – 4.1.6) und Klärung der Finanzierung unter Einbindung von Gemeinden, Städten 

und Unternehmen: 

 Busanbindung an den öffentlichen Prioritätsverkehr in Waldviertel (siehe 4.1.1) 

 Verbindung – Verkehr für Touristen  1 Č. Budějovice - Sonnenplatz Großschönau (siehe 4.1.2) 

 Verbindung  – Verkehr für Touristen 2 Zwettl – Telč (s.4.1.3) 

 Anbindung an den Flughafen in České Budějovice (s.4.1.4) 

 Nachtbus – Discos in Waldviertel (s.4.1.5) 

7. weitere Verfolgung der Unterstützung des  touristischen Verkehrs, hier konkret 

 Unterstützung, neben den bereits oben erwähnten Absichten des touristischen Verkehrs,  von 

Radbussen, Skibussen und Spabussen (Bäderbusse) (s.4.1.6) 

 Im Rahmen des tschechischen Systems Cyclotrans Anbindung eines Radbusses in die 

Region Waldviertel 

 Durch Skibusse sollten nicht nur Linien von  České Budějovice in den Böhmerwald in 

Erwägung gezogen werden sondern auch in die kleineren österreichischen Skizentren. 

 Spabusse (Bäderbusse): Vorbereitung der Einführung einer Erholungslinie Gmünd – Kurort 

Třeboň – Č. Budějovice - Hluboká n/V (s.4.1.2), in Zusammenarbeit mit den Betreibern von 

Spa, Wellness und Aquaparks  

 Discobusse: Erwägung eines Erfahrungsaustausches mit Betrieben auf österreichischer Seite  

(s.4.1.5) 
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6.1.1 Návrh opatření v přeshraniční veřejné osobní dopravě 

1. v ţelezniční dopravě podporovat zachování taktového jízdního řádu na trati Č. Velenice – Č. 

Budějovice a provázanost na jízdní řád ÖBB (viz 4.2.1), výhledově obnovení přímého 

ţelezničního spojení České Budějovice - Vídeň 

2. pokračovat v řešení společného tarifního místa ve stanici Č. Velenice/Gmünd 

3. řešit neexistující kolejové propojení tratí Slavonice-Fratres veřejnou linkovou dopravou formou 

autobusového spojení (viz 2.2) dle následujícího bodu 

4. realizovat dohodu o vedení a realizaci přeshraniční turistické autobusové dopravy Zwettl – 

Dobersberg – (Telč), Raabs a.d. Thaya – Telč financované zemí Dolní Rakousko (viz 4.1.3) 

5. podporovat vzájemné provázání konceptů autobusové obsluhy území (Buskonzept Waldviertel 

a záměry JIKORD, s.r.o.) 

6. rozvíjet přeshraniční veřejnou dopravu - dále pracovat s návrhy nabídky spojů pro veřejnou 

linkovou přeshraniční dopravu (viz 4.1.1 – 4.1.6) a jednat o financování, příp. spolufinancování 

včetně vyuţití prostředků měst a podnikatelských subjektů: 

 autobusové napojení na prioritní veřejnou dopravu ve Waldviertelu (viz 4.1.1) 

 spojení – doprava pro turisty 1 Č. Budějovice - Sonnenplatz Großschönau (viz 4.1.2) 

 spojení – doprava pro turisty 2 Zwettl – Telč (viz 4.1.3) 

 napojení na letiště v Českých Budějovicích (viz 4.1.4) 

 noční autobus – diskotéky ve Waldviertelu (viz 4.1.5) 

7. dále sledovat podporu rekreační a turistické dopravy, zde konkrétně 

 podporovat vedle výše uvedených záměrů dopravy pro turisty také provozování cyklobusů, 

skibusů a spabusů (viz 4.1.6) 

 u cyklobusů se zasadit v rámci provozovaného systému Cyklotrans na českém území o 

vedení jedné linky téţ do regionu Waldviertel 

 u skibusů zváţit i vedení linek z Českých Budějovic nejen na Šumavu, ale i do menších 

rakouských středisek 

 u spabusů (kurbusy) rozpracovat ve spolupráci s provozovateli lázní, wellness a aquaparky 

zavedení rekreační linky Gmünd – lázně Třeboň – Č. Budějovice - Hluboká n/V (viz 4.1.2) 

 u diskobusů zváţit vyuţití zkušeností s provozováním na rakouské straně (viz 4.1.5) 
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8. im Rahmen der Entwicklung des Flughafens České Budějovice Spezifizierung des vorgelegten 

Entwurfs – einer Verbindung mit Schnellbussen an die Region Waldviertel (s.4.1.4) im Hinblick 

auf die potentielle Nachfrage im Einzugsgebiet. Weitere Verhandlungen werden zwischen den 

Vertretern des Kreisamtes Südböhmen, des Landes Niederösterreich und der Leitung des 

Flughafens České Budějovice empfohlen. 

9. Unterstützung der Zusammenarbeit der Schmalspurbahnen (Lokalbahn von Jindřichův Hradec 

und Waldviertler Schmalspurbahn) – eines  wichtigen touristischen Potentials der Region 

10. Prüfung der Verbindung beider Bahnen (12 km) in Form eines geeigneten öffentlichen 

Saisonverkehrs  

11. Marketingunterstützung für das Reisen mit der Eisenbahn im grenzüberschreitenden  

„Eisenbahnkreis“ Jindřichův Hradec – Nová Bystřice – Litschau – Gmünd – Č. Velenice – Veselí 

n/L– J. Hradec (fehlende Verbindung Nová Bystřice – Litschau mit Busverkehr zu ergänzen) 

12. im Rahmen der Verkehrsorganisation in diesem Territorium sollten alternative Verkehrsformen 

geprüft werden (s. 4.3) 

 Bedienung des Territoriums mit niedriger Nachfrage in Form eines Anrufsammeltaxis 

(Pilotprojekt) 

 Marketingmaßnahmen zur Unterstützung von Fahrgemeinschaften 

13. Errichtung und Fortsetzung der grenzüberschreitenden Mobilitätszentrale Waldviertel 
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8. v rámci postupného rozvoje letiště České Budějovice rozpracovat v předstihu předloţený návrh 

jeho napojení rychlými autobusy na region Waldviertel (viz 4.1.4) s ohledem na potenciální zdroj 

poptávky ve spádovém území. Doporučuje se dále jednat v této věci mezi zástupci Jihočeského 

kraje, země Dolní Rakousko a vedením Letiště České Budějovice. 

9. podporovat spolupráci úzkorozchodných drah (Jindřichohradecké místní dráhy a Waldviertler 

Schmalspurbahn) jako důleţitý turistický potenciál regionu 

10. podporovat propojení obou úzkorozchodných drah (12 km) formou vhodné sezónní veřejné dopravy 

11. podpořit i marketingově cestování ţeleznicí na přeshraničním „ţelezničním okruhu“ Jindřichův 

Hradec – Nová Bystřice – Litschau – Gmünd – Č. Velenice – Veselí n/L – J. Hradec (chybějící 

spojení Nová Bystřice – Litschau doplnit autobusovou dopravou) 

12. v rámci organizace dopravy v území prověřovat alternativní dopravní formy (viz. 4.3) 

 pro obsluhu území s niţší poptávkou vyuţít pilotně formy radiobus 

 marketingovým způsobem podpořit formy spolujízda, compano 

13. pokračovat v záměru centrály přeshraniční mobility 
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6.1.2 Entwurf der Maßnahmen in der Verkehrsinfrastruktur 

14. weiterhin eine enge Zusammenarbeit des Kreisamtes Südböhmen, des Landes 

Niederösterreich und der ERSN zur Durchsetzung der Fertigstellung der Elektrifizierung der 

Strecke  Č. Velenice – Veselí n/L, des wichtigsten Eisenbahnbaues im Planungsgebiet (s.2.2). 

15. trotz der komplexen Bedingungen im Grenzabschnitt Fortsetzung der Verhandlungen über die 

Anbindung der Straße  B41 an das Straßennetz in der Tschechischen Republik im Westen der 

Städte České Velenice – Gmünd (Stadtumfahrung) 

16. auf der tschechischen Seite Durchsetzung der Umsetzung der vorgeschlagenen 

Verkehrsinfrastruktur-Maßnahmen im Straßennetz auf Grundlage der erarbeiteten Unterlagen 

und der Ergebnisse der nun vorliegenden Studien (s.2.1) 

17. auf der tschechischen Seite die Anwendung der erarbeiteten Unterlagen als Unterstützung bei 

Anträgen an Fonds der Europäichen Union für Erneuerungen der Infrastruktur im Grenzgebiet 

und der grenzüberschreitenden Infrastruktur (s.2.1) 

18. auf der tschechischen Seite Fortsetzung des Aufbaus von Verkehrsknoten, von Parkplätzen 

und Raststätten an Orten, die in der erstellten Studie definiert wurden 

19. Durchsetzung der Verwirklichung der Umfahrungen auf den tschechischen Rückgratstraßen I/34 

(Lišov, Štěpánovice) und I/24 (Suchdol n/L) als wichtige Zugangstrassen in die Region (E49) + 

Nová Bystřice 

20. Durchsetzung der Modernisierung des Korridors Prag – Veselí n/L – České Budějovice, 

wodurch die Bedingungen für den Qualitätsverkehr aus der Region Waldviertel in Richtung 

Prag – Dresden – Berlin (s.2.2) geschaffen werden 

21. Durchsetzung des Aufbaus der Autobahn/Schnellstraße D3/R3 auf dem tschechischen Gebiet 

für die Qualitätsanbindung der Region an das Autobahnnetz (s.2.1) 

22. Unterstützung der Entwicklung des Flughafens  České Budějovice und dessen Anschluss durch 

den öffentlichen Verkehr an die Region Waldviertel (s.2.4) 

23. nach der Auswertung der nationalen Verkehrszählungen im Jahre 2010 in der Tschechischen 

Republik Analyse der Ergebnisse auf den Straßen im Grenzgebiet zu den geplanten 

Grenzübergängen (s.2.1) 
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6.1.2 Návrh opatření v dopravní infrastruktuře 

14. prosazovat i nadále v úzké spolupráci orgánů Jihočeského kraje, země Dolní Rakousko a 

ERSN dokončení elektrizace tratě Č. Velenice – Veselí n/L jako nejdůleţitější ţelezniční stavby 

v řešeném území (viz 2.2). 

15. přes sloţité podmínky v příhraničním úseku pokračovat v jednáních o propojení silnice B41 na 

silniční síť v ČR na západě od měst České Velenice – Gmünd (obchvat měst) 

16. prosazovat na české straně realizaci navrţených opatření na dopravní infrastruktuře na silniční 

síti dle zpracovaných podkladů a výstupů studijních prací (viz 2.1) 

17. vyuţívat na české straně zpracované podklady jako podporu při ţádostech do fondů EU při 

obnově příhraniční, resp. přeshraniční  infrastruktury (viz 2.1) 

18. pokračovat na české straně při budování přepravních uzlů, parkovišť a odpočívek v lokalitách 

navrţených ve zpracované studii 

19. prosazovat realizaci obchvatů na české páteřní silnici I/34 (Lišov, Štěpánovice) a I/24 (Suchdol 

n/L) jako důleţité přístupové trase do regionu (E49) + Nová Bystřice 

20. prosazovat dokončení modernizace IV. ţelezničního koridoru ČR Praha – Veselí n/L – České 

Budějovice, čímţ budou vytvořeny podmínky pro kvalitní dopravu z regionu Waldviertel ve 

směru Praha – Dráţďany – Berlín (viz 2.2) 

21. prosazovat výstavbu dálnice/rychlostní komunikace D3/R3 na českém území pro kvalitní 

napojení regionu na dálniční síť (viz 2.1) 

22. podporovat rozvoj letiště České Budějovice a jeho napojení veřejnou dopravou do území 

regionu Waldviertel (viz 2.4) 

23. analyzovat po dokončení vyhodnocení celostátního sčítání dopravy z roce 2010 v České 

republice výsledky na komunikacích v příhraničí a k plánovaným hraničním přechodům (viz 2.1) 
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6.1.3 Entwurf der Maßnahmen für Grenzübergänge (gemeinsames Akzent A+CZ) 

24. Die Zusammenführung der Studienarbeiten der österreichischen und tschechischen Seite ist 

eine gute Voraussetzung für eine allmähliche Instandsetzung der sieben touristischen Wege in 

Straßengrenzübergänge für Kraftfahrzeuge (s.2.3): 

a) Schaditz - Hluboká 

b) Kleintaxen - Košťálkov 

c) Schlag - Chlum u Třeboně 

d) Harbach - Šejby 

e) Stadlberg (Karlstift) - Pohoří na Šumavě 

f) Gmünd-WIPARK - Č. Velenice, Wirtschaftspark 

g) Gmünd (Wielands) - Č. Velenice – Vitorazská ul. 

25. Es wird empfohlen die Vereinbarung zwischen dem Kreisamt Südböhmen und dem Amt der NÖ 

Landesregierung zur allmählichen Sanierung der fünf Grenzübergänge /a) - e)/ abzuschließen, 

mit Spezifizierung der Prioritäten in Abhängigkeit von den finanziellen Möglichkeiten beider 

Seiten 

26. Es wird empfohlen bei den verbleibenden zwei Grenzübergängen /f) – g)/, die keine große 

Investitionskosten verlangen, die Umkategorisierung von touristischen Wegen in die Kategorie 

der Straßengrenzübergänge vorzunehmen 

27. auf der tschechischen Seite Verarbeitung der Unterlagen für die Umkategorisierung der 

Abschnitte zur Staatsgrenze von der Kategorie Zweckverkehrsweg/Landverkehrsweg in 

Straßen der III. Klasse (s.2.3) 

28. Es ist zu berücktsichtigen, dass die Öffnung der neuen Grenzübergänge für den 

Straßenverkehr die Bedingung für die Verwirklichung einiger vorgeschlagener  Bus-

verbindungen  ist (s.4.1.1 a 4.1.2) 
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6.1.3 Návrh opatření pro hraniční přechody (společný důraz A+CZ) 

24. povaţovat společný výstup studijních prací rakouské i české strany za dobrý předpoklad 

postupného zprovoznění 7 současných míst na turistických stezkách jako silničních hraničních 

přechodů pro motorová vozidla (viz 2.3): 

a) Schaditz - Hluboká 

b) Kleintaxen - Košťálkov 

c) Schlag - Chlum u Třeboně 

d) Harbach - Šejby 

e) Stadlberg (Karlstift) - Pohoří na Šumavě 

f) Gmünd-WIPARK - Č. Velenice, Hosp. park 

g) Gmünd (Wielands) - Č. Velenice – Vitorazská ul. 

25. doporučuje se uzavřít mezi Jihočeským kraje a spolkovou zemí Dolní Rakousko dohodu o 

postupné rehabilitaci 5 hraničních přechodů /a) - e)/ s upřesněním priorit v závislosti na 

finančních moţnostech obou stran 

26. doporučuje se u zbývajících 2 hraničních přechodů /f) – g)/, které nevyţadují investiční náklady, 

řešit přeřazení z míst na turistických stezkách do kategorie silničních hraničních přechodů 

27. navrhuje se na české straně zpracovat podklady pro převedení úseků ke státní hranici z 

kategorie účelová/místní komunikace mezi silnice III. třídy (viz 2.3) a tento převod realizovat 

28. zohlednit skutečnost, ţe řešení nových hraničních přechodů pro silniční dopravu je i podmínkou 

realizace některých autobusových spojů (viz 4.1.1 a 4.1.2) 
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6.1.4 Entwurf der Maßnahmen für den Bereich der Regionalen Entwicklung in 
Anknüpfung an die Mobilität 

29. Berücksichtigung der Bedeutung des Projektes „Europaregion Donau-Moldau (ERDM)“ für die 

regionale Entwicklung der Grenzregionen (s 5.1.) bei Aktivitäten der regionalen und lokalen 

Ämter und Organisationen  

30. Berücksichtigung der Tatsache, dass die Entwicklung des Grenzgebietes auch Einfluss auf die  

Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur hat, vor allem auch im Hinblick auf die niedrige und sehr 

niedrige Verkehrsbelastung und die dadurch geringere Priorisierung der 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Grenzgebiet gegenüber in Gebieten mit höherer 

Verkehrsbelastung 

31. Zweckunterstützung größerer Investitionen Projekt ERDM mit Priorität im Grenzgebiet wäre für 

die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in diesem Territorium prinzipiell und würde auch eine 

signifikante Beschleunigung der Verwirklichung der Maßnahmen ermöglichen, die in den 

erstellten Studien vorgeschlagen sind. 

32. Es wird empfohlen die weitere Bearbeitung der Entwicklungsprojekte und Studien für das  

konsistente kleinere grenzüberschreitende Territorium (Kleinregionen), deren Bestandteil 

sowohl die Entwicklung des Territoriums, neuer Aktivitäten, der Wirtschaftsbetriebe und des 

Tourismus, als auch die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur beinhaltet, voran zu treiben. Die 

Entwicklung der Projekte  wird neue Anforderungen an die Mobilität stellen und ein wichtiges 

Argument für neue Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im Grenzgebiet sein. 

33. Bei der Bearbeitung weiterer Entwicklungsstudien sollte von der vorläufigen besprochenen 

Gliederung ausgegangen werden (s.5.1), die auch den Kleinregionen auf der österreichischen 

Seite entspricht: 

 Gebirge Novohradské hory – Lainsitztal 

 Třeboňsko-Gebiet, Weitraer Gebiet – Litschau, Schrems, Gmünd 

 Nová Bystřice (Böhmisches Kanada) – Kleinregion Erlebnisregion Waldviertel NORD 

 Slavonicko, Podyjí – Zukunftsraum Thayaland 

34. Bei der Bearbeitung weiterer Entwicklungsstudien sollten die Themen und Schlussfolgerungen 

berücksichtigt werden, die im Rahmen dieser Studie zusammengefasst  wurden, viele davon  

haben grenzüberschreitenden Charakter (s.5.1.1 – 5.1.4) 
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6.1.4 Návrh opatření v pro oblast regionálního rozvoje ve vazbě na mobilitu 

29. zohlednit v činnosti regionálních a místních orgánů, ţe projekt „Evropský region Dunaj-Vltava 

(ERDV)“ představuje významný potenciál pro rozvoj příhraničních regionů (viz 5.1) včetně 

moţnosti čerpání zvláštních finančních prostředků určených přímo pro rozvoj příhraničních 

území 

30. respektovat skutečnost, ţe rozvoj příhraničí je důleţitý i pro rozvoj dopravní infrastruktury, 

neboť s ohledem na nízké, aţ velmi nízké intenzity dopravy mají akce v příhraničí často niţší 

prioritu neţ ve vnitrozemí 

31. účelová podpora větších investic v projektu ERDV s prioritou do příhraničí by byla pro rozvoj 

dopravní infrastruktury v tomto území zásadní a umoţnila by výrazné urychlení realizace 

opatření navrhovaných ve zpracovaných studiích 

32. doporučuje se zpracování rozvojových projektů a studií pro konzistentní menší přeshraniční 

území (mikroregiony/kleinregionen), jejichţ součástí bude jak rozvoj území, nových aktivit, 

podnikání a cestovního ruchu, tak rozvoj dopravní infrastruktury. Rozvoj konkrétních projektů 

bude definovat nové potřeby na mobilitu jako důleţitý argument pro nové investice do dopravní 

infrastruktury v příhraničí. 

33. pro zpracování dalších rozvojových studií vycházet z předběţného projednaného členění (viz 

5.1), které odpovídá i existujícím malým regionů na rakouské straně: 

 Novohradské hory – Lainsitztal 

 Třeboňsko, Vitorazsko – Litschau, Schrems, Gmünd 

 Nová Bystřice (Česká Kanada) – Kleinregion NORD Litschau-Heidenreichstein 

 Slavonicko, Podyjí – Zukunftsraum Thayaland 

34. pro zpracování dalších rozvojových studií vycházet z námětů a záměrů sumarizovaných v rámci 

zpracované studie, kde mnoho z nich má přeshraniční charakter (viz 5.1.1 – 5.1.4) 

 



Verkehrsprognose Waldviertel – Südböhmen – Vvysočina 2025 
Studie der Entwicklung des Verkehrs und der Verkehrsinfrastruktur Südböhmen  – Niederösterreich bis 2025 
A4 Abschlussbericht 

Dopravní prognóza Waldviertel – Jihočeský kraj – Vysočina 2025 
Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury Jihočeský kraj - Dolní Rakousko do roku 2025 
A4 Závěrečná zpráva 
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LEXIKON FACHLICHER AUSDRÜCKE ZU DEN TEILEN 2 UND 3 

SLOVNÍK ODBORNÝCH VÝRAZŮ K ČÁSTI 2 A 3 

 Deutsch / Německy  Tschechisch / Česky 

 Autobahn dálnice 

 Schnellstraße rychlostní silnice/rychlostní komunikace 

 Landesstraße B /A/ zemská silnice B (A) 

 Landesstraße L /A/ zemská silnice L (A) 

 Straße silnice 

 Straße der I. Klasse (der Staat) /CZ/ silnice I. třídy /CZ/ 

 Straße der II. Klasse (der Kreis) /CZ/ silnice II. třídy /CZ/ 

 Straße der III. Klasse (der Kreis) /CZ/ silnice III. třídy /CZ/ 

 Europastraße E silnice  - silnice s mezinárodním provozem 

 Zwecksverkehrswege  účelová komunikace 

 Landverkehrswege / Gemeindestraße místní komunikace 

 Verkehrsbelastung intenzita dopravy 

Kfz Kraftfahrzeug automobil, motorové vozidlo 

Kfz-Verkehr Kraftfahrzeug Verkehr automobilová doprava 

Pkw Personenkraftwagen osobní automobil 

Lkw Lastkraftwagen nákladní automobil 

 Lieferwagen dodávkové vozidlo 

 Linienbus linkový autobus 

 Verkehrsbelastung intenzita dopravy 

 Verkehrsbelastung in Kfz/24h 
nach Richtungen im werktätigen Verkehr 

intenzita dopravy v mot. vozidlech/24h 
podle směrů v pracovní dny 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung 
(aller Tage) 

průměrná denní intenzita dopravy 
(všechny dny) 

DTVw Durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung 
(aller Werktage Mo.-Fr.) 

průměrná denní intenzita dopravy 
(pracovní dny Po-Pá) 

 Querschnittsbelastung Lkw průměrná intenzita – nákladní automobily 

 Querschnittsbelastung Pkw průměrná intenzita – osobní automobily 

 Querschnittsbelastung Kfz průměrná intenzita – motorová vozidla 

 Summe aus Pkw und Lkw součet osobních a nákladních automobilů 

 Grenzübergang hraniční přechod 

 Bestehender Grenzübergang existující hraniční přechod 

 Geplanter Grenzübergang plánovaný hraniční přechod 

 Beschränkungen der Grenzübergänge 
im Kfz-Verkehr 

omezení provozu motorových vozidel 
na hraničních přechodech 

 Gemeindegrenzen/Bezirksgrenzen/ Bebauung hranice obce/hranice okresu/zástavba 

 
 

http://cs.wiktionary.org/wiki/Kraftfahrzeug
http://cs.wiktionary.org/wiki/Kraftfahrzeug

