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25a. Památky koněspřežní železnice v bývalém hraničním pásmu – zářez a násep

Okres:    Český Krumlov
Obec:     Dolní Dvořiště
Katastrální území:   Jenín
Rejstříkové číslo památky:  49602/3-6133
Číslo parcelní:   2854/2 (část)
GPS:  (začátek úseku)  48°38‘30.09“ S
     14°26‘30.81“ V
 (konec úseku)  48°38‘11.67“ S
     14°26‘32.70“ V

Popis objektu:
Úsek zářezu a náspu o délce 305 m je orientován zhruba severojižním směrem. Začíná 77 m dlou-
hým zářezem, který pak přechází v násep, který je na své severní nejnižší části přerušen cestou. 
Zprvu je násep položen ve volném terénu, jeho jižní větší část pak prochází krajem lesa. Pata náspu 
má šířku 7,50 m, v koruně je násep široký 3,60 m. 
 
 
Historie objektu:
Tento úsek železnice byl vystavěn v letech 1827–1828. Svému účelu sloužil až do roku 1870. 

Současný stav:
Zářez je v dobrém stavu, mírně zarostlý břízami a náletovými křovinami. Násep je v celkem dob-
rém stavu, ve volném terénu je podél své východní strany lemován keři, jižní část prochází lesem. 

Využití:
Zmiňovaný úsek koněspřežní železnice byl po ukončení provozu přeměněn na místní komunikaci 
a dodnes slouží jako sporadicky využívaná polní cesta.

Vlastník:
Ing.Pavel Svoboda, Březová 800, 382 41 Kaplice

Ochranné pásmo:
Nevyhlášeno. 

Poznámka:
Při revizi bylo zjištěno, že těleso náspu pokračuje od severního konce již evidované památky dále sever-
ním směrem v celkové délce 232 m.
Těleso náspu je nízké, dosahuje maximální výšky 1,6 m, spodní šířka náspu je 8,5 m, v koruně má násep 
4,5 m. Násep se směrem k jihu postupně snižuje. Na něj navazuje již památkově chráněný zářez a násep.

Okres:     Český Krumlov
Obec:     Dolní Dvořiště
Katastrální území:   Jenín
Rejstříkové číslo památky:  NEPROHLÁŠENO
Číslo parcelní:   2854/2 (staré č. parc. 154/5)
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Katastrální mapa, 2007, M 1 : 2 000.

Neprohlášená část
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Základní mapa ČR, 2006, M 1 : 10 000.

Lokalizace úseku železnice na indikační skice stabilního katastru, 1827–1868. 
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Pohled po koruně náspu směrem na sever, větší část náspu není evidována, 2022.

Severní ústí zářezu, 2022.

Pohled po koruně náspu směrem na jih, v dálce ústí zářezu, 2022.

Jižní ústí zářezu, 2022.
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Pokračování náspu pokraji lesa, 2022.

Pohled po koruně náspu od kraje les směre na sever, 2022.

Pohled od jižního ústí zářezu po koruně náspu směrem na jih, 2022.

Pohled od severovýchodu na východní svah náspu, 2022.
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Průběh neevidovaného náspu, jižní část. Pohled od východu, 2007.

Průběh neevidovaného náspu, severní část. Pohled od východu, 2007. Průběh neevidovaného náspu, střední část. Pohled od východu, 2007.

Pohled po koruně náspu směrem k severu, 2007.
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Pohled do zářezu, 2007.

Severní ústí zářezu, 2007. Pohled do zářezu, 2007.

Jižní ústí zářezu, 2007.
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Pokračování náspu po kraji lesa, pohled od severu, 2007.

Pohled od severu po koruně náspu, jižně za zářezem, 2007. Pohled od severovýchodu na východní svah náspu, 2007.

Pokračování náspu po kraji lesa, pohled od jihu, 2007.


