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14. Násep s klenutým mostem a zářez

Okres:    Český Krumlov
Obec:     Velešín 
Katastrální území:   Velešín
Rejstříkové číslo památky:  86060/3-1472
Číslo parcelní:   1803/1 (část)
GPS: (můstek)   48°50‘06.24“ S
     14°27‘05.28“ V

Popis objektu:
Úsek náspu s mostkem a zářez je situovaný severozápadně od nynější železnice a svou podélnou 
osou SV–JZ kopíruje v určité vzdálenosti její průběh. Začíná náspem na km 96,757 trati, po pěti 
metrech je přerušen klenutým mostkem. Ten je vystavěn z lomového kamene jako pravošikmý,  
s polokruhovou klenbou, se šikmými křídly. Světlá šířka otvoru je 2,45 m, výška 1,67 m, šířka 
mostu 3,85 m, výška 3,75 m. Zdivo pilířů a křídel je v dolní části zčásti vypadané. Násep pokračuje 
ještě v délce cca 30 m, pak se mění v zářez ve svahu až do km 96,600. 
 
Historie objektu:
Tento úsek železnice byl vystavěn v letech 1825–1826. Tato mostní stavba bývá některými autory 
považována za nejstarší železniční most vůbec.

Současný stav:
Mostek v horším stavu, v dolní části je vypadané zdivo. Násep a zářez v celkem zachovaném stavu.

Využití:
Není

Vlastník:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo z roku 1976 začíná na km 96,8 stávající trati, končí na 96,5 km a rozkládá se od 
současné železnice směrem severozápadním, kde je stanovena hranice 50 m od tělesa koněspřež-
ní železnice.
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Základní mapa ČR, 2006, m 1 : 10 000.

Katastrální mapa, 2007, M 1 : 2 000. Lokalizace náspu a zářezu na indikační skice stabilního katastru, 1827–1868. 
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Pohled na můstek od východu, 2022.Pohled na můstek s náspem od severovýchodu, 2022.

Pohled na můstek od severozápadu, 2022. Pohled od severu, 2022.
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Pohled na můstek od východu, 1978.Pohled na můstek s náspem od severozápadu, 2007.

Pohled na můstek od jihozápadu, 1978. Detail poškozené jihozápadní paty a křídla můstku, 2007.



103

Můstek u Velešína v roce 1968

Můstek u Velešína v roce 1925.


