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Ochranné pásmo:
Ochranné se  rozkládá 30 m kolem strážního domku, na západní straně sahá k stávající železnici. 

11. Strážní domek Chlumec

Okres:    Český Krumlov
Obec:     Chlumec 
Katastrální území:   Chlumec
Číslo popisné:   9
Rejstříkové číslo památky:  86058/3-1473
Číslo parcelní:   st. 78
GPS:      48°52‘10.41“ S
     14°25‘10.95“ V
 
Popis objektu:
Je situovaný na východní straně železniční trati na km 102,020, jižně od současné zastávky Chlu-
mec u Českých Budějovic. Jde o obdélný přízemní domek na odsazeném soklu s přístavkem na 
severní straně, se sedlovou středou krytou vlnitým eternitem, okraje střechy jsou oplechovány. 
Při hřebeni prostupuje střechu cihelné komínové těleso s nástavcem. Západní průčelí, obrácené 
k trati, je prosté, má dvě okenní osy. Jižní průčelí má jednu osu, trojúhelníkový štít je v horní části 
obedněn prkny s zdobně seříznutými do zubořezu. Ve středu štítu dřevěná jednokřídlá dvířka na 
půdu. Dřevěné prvky jsou opatřeny cihlově červeným nátěrem. K severnímu průčelí byl přista-
věn přístavek s nízkou valbovou střechou, se dvěma okny v severním průčelí. Ve štítě domku je 
prolomeno malé eliptické okénko se šambránou. Východní průčelí je bez otvorů, k přístavku je na 
této straně přidružena dřevěná veranda s pultovou stříškou, která kryje vstup do přístavku a dále 
do domku. Okna jsou zvětšena, dřevěná špaletová, třídílná. Ve všech oknech jsou osazeny mříže. 
Nároží jsou zdobena pásovými bosážemi. 

Historie objektu:
Strážní domek čp. 16 byl vystavěn kolem roku 1832. Je situovaný poblíže křižovatky železnice  
s bývalou Lineckou silnicí na km 104,4 nynější trati nedaleko od osady Bukovec. Sloužil jako byt 
a služebna drážního strážníka (Andreas Mras). Přístavek na severní straně byl vybudován v roce 
1941, kdy zde byla zřízena zastávka. Sloužil jako výdejna jízdenek.

Současný stav:
Domek zaznamenal přestavby a dostavby. 

Využití:
Využíván jako rekreační objekt

Vlastník:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 
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Základní mapa ČR, 2006, M 1 : 10 000.

Katastrální mapa, 2007, M 1 : 2 000. Lokalizace strážního domku na indikační skice stabilního katastru, 1827–1868.
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SD Chlumec, celkový pohled od severozápadu, 2022.

SD Chlumec, severní průčelí, 2022. SD Chlumec, celkový pohled od jihozápadu, 2022

SD Chlumec, celkový pohled od severozápadu, 2022.
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SD Chlumec, celkový pohled od severozápadu, 2007.

SD Chlumec, severní průčelí, 2007.

SD Chlumec, celkový pohled od jihozápadu, 2007.

SD Chlumec, pohled od jihovýchodu, 2007.
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Detail severovýchodního nároží, 2007. 

Dřevěná dvířka v jižní štítové zdi, 2007.

Detail pásu z hlazené omítky oddělující štít na severní straně, 2007.

Detail oválného okénka v severním štítě, 2007.


