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18. Násep s klenutým můstkem (Kaplice nádraží)

Okres:    Český Krumlov
Obec:     Střítež 
Katastrální území:   Střítež u Kaplice
Rejstříkové číslo památky:  86062/3-1473
Číslo parcelní:   2681/3 (část)
     Pozn.: Parcela přečíslována - původní  č.parc. 2681
GPS:      48°47‘19.20“ S
     14°28‘23.93“ V

Popis objektu:
Násep délky 370 m s klenutým propustkem je situován při vnější straně oblouku stávající tratě 
východně od železniční stanice Kaplice-nádraží mezi km 85,860 a km 85,490. 
Násep celkem dobře čitelný, jež je na km 85,906 prolomen klenutým propustkem. Ten je kon-
struován jako kamenný z lomového kamene s polokruhovou klenbou se světlostí otvoru 2,00 m  
a dimenzí mezi 40 cm (ve vrcholu) a 60 cm, kolmý, s křídly. Délka propustku je 3,85 m, výška vr-
cholu klenby nad korytem 1,15 m. Křídla jsou šikmá, částečně zasypaná sesutou zeminou ze svahu, 
částečně je jejich zdivo rozvaleno kořeny náletových dřevin, které byly v současné době pokáceny. 
V podhledu klenby se dochovaly stopy vápenných omítek. 
 
 
Historie objektu:
Tento úsek železnice byl vystavěn v letech 1826–1827. Svému účelu sloužil až do roku 1870.

Současný stav:
Technický stav propustku je poměrně dobrý i když vykazuje statickou poruchu klenby. Násep je 
zachovalý, v důsledku budování železniční vlečky byl v roce 1998 vyčištěn v celé délce od náleto-
vého porostu. V roce 2022 je násep v celé své délce opět zarostlý náletovým porostem.

Využití:
Není

Vlastník:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1n

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo je na jihovýchodní straně vymezeno železniční tratí, na straně severozápad-
ní na straně severozápadní respektuje hranici pozemku 2681/3. Kilometráž byla stanovena mezi  
km 86,1 a 85,8.
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Základní mapa ČR, 2006, M 1 : 10 000.

Katastrální mapa, 2007, M 1 : 2 000. Lokalizace můstku na indikační skice stabilního katastru, 1827–1868. 
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Pohled přes můstek po náspu jihozápadním směrem, 2022.

Jižní pohled, 2022.

Pohled od severozápadu, 2022.

Můstek od jihovýchodu (od železnice), 2022.
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Čelní pohled směrem od železnice, 2007.

Čelní pohled od výrobního areálu, 2007.


