
 

NÁZEV PROJEKTU: 
 
 

REVITALIZACE ÚSEKU KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY ČESKÉ BUDĚJOVICE - LINEC NA ÚZEMÍ OBCE VELEŠÍN 
 

 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0013961 
 

Stručný popis projektu:  

Základním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál koněspřežné dráhy, zapsané do 

seznamu NKP, REJST. ČÍSLO ÚSKP 135. 

Z tohoto zaměření projektu pak vychází několik základních aktivit: 

a) Stavebně technická obnova stávajícího úseku s dochovanou replikou kolejí. 

b) Rozšíření areálu o 440 m dlouhý úsek cesty vedené po tělese bývalé koněspřežné dráhy. 

c) Zvýšení naučné hodnoty areálu díky instalaci informačních panelů. 

d) Úprava areálu prostřednictvím výsadby nových dřevin. 

 

Cíle projektu: 

Základním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál národní památky, která má význam 

nejen v kontextu České republiky, ale i celé Evropy - tedy Koněspřežné dráhy, zapsané do seznamu 

Národních kulturních památek, REJST. ČÍSLO ÚSKP 86060/3-1472 - železniční trať koněspřežní dráhy - 

násep s klenutým mostkem a zářez (NADŘAZENOU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU JE: KONĚSPŘEŽNÍ 

ŽELEZNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE - LINEC (ČESKÁ ČÁST), REJST. ČÍSLO ÚSKP 135, č. 51/2010, Nařízení vlády 

ze dne 8. 2. 2010 o změně nařízení vlády č. 147/1999 o prohlášení a zrušení Koněspřežní železnice České 

Budějovice - Linec) a využít tento potenciál k vyváženému rozvoji území MAS Pomalší s pozitivními 

dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento základní celkový cíl, který je 

plně v souladu se Specifickým cílem 3.1. Integrovaného regionálního operačního programu může být 

dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle 

projektu jsou následující: 

a) Vyřešit nevyhovující stavebně technický stav krátkého úseku, na kterém se nachází dochovaná replika 

kolejí. 

b) Zpřístupnit další úsek navazující na úsek nad mostkem a prodloužit tak stávající úsek o dalších 440 

metrů vedoucích po tělesu bývalé koněspřežky a využít tento úsek k prezentaci informací o koněspřežné 

železnici. 

c) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot dochovaných i nedochovaných objektů koněspřežky 

prostřednictvím informačních panelů. 

d) Zvýšit bezpečnost areálu a jeho objektů před poškozením a snížit riziko úrazů návštěvníků. 

 

Očekávané výsledky a výstupy projektu: 

 

Název monitorovacího indikátoru 
Cílová hodnota 

Počet revitalizovaných památkových objektů 1 objekt 

Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních 
a přírodních památek a atrakcí 

1 000 návštěv/rok 

 



Původní foto před realizací projektu: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální foto po realizaci projektu: 

 
 

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU 


