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25b. Památky koněspřežní železnice v bývalém hraničním pásmu – násep

Okres:    Český Krumlov
Obec:     Dolní Dvořiště
Katastrální území:   Jenín
Rejstříkové číslo památky:  49602/3-6133
Číslo parcelní:   2854/3
GPS:  (začátek úseku)  48°38‘08.37“ S
     14°26‘31.52“ V
 (konec úseku)  48°38‘02.46“ S
     14°26‘30.07“ V

Popis objektu:
Úsek náspu o délce 160 m je orientovaný zhruba severojižním směrem a navazuje na severní úsek, 
od kterého je oddělen loukou, v jejíž části byl násep odstraněn. 
Začíná na kraji lesa otevřeným profilem, který vznikl odtěžením náspu v místech dnešní louky. 
V svislém profilu náspu je viditelné jeho kamenné jádro. Násep je poměrně vysoký, koruna má 
šířku pouhých 3,0 m. V tomto úseku náspu jsou v koruně dochovány kamenné lavičky. Násep je 
po osmdesáti metrech své délky od severního okraje porušen v šířce 1,5 m překopem z důvodu 
odvodnění mokřin na jeho západní straně a pak po dalších čtyřiceti metrech opět přerušen 19 m 
širokým překopem, ve kterém probíhá lesní cesta.
 
Historie objektu:
Tento úsek železnice byl vystavěn v letech 1827–1828. Svému účelu sloužil až do roku 1870. 

Současný stav:
Úsek prochází zalesněným územím a je porostlý stromy. Samotné těleso náspu je v celkem dob-
rém stavu, však na dvou místech je přerušeno překopem a jižní konec náspu má v délce 6,5 m silně 
porušenou JV hranu. 

Využití:
Není

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

Ochranné pásmo:
Nevyhlášeno. 
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Katastrální mapa, 2007, M 1 : 2 000.

Základní mapa ČR, 2006, M 1 : 10 000.

Lokalizace úseku železnice na indikační skice stabilního katastru, 1827–1868. 
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Koruna náspu, pohled od severu, 2022.

Detail jedné z kamenných stoliček, 2022.

Severní konec náspu, 2022.

Odvodňovací průkop v náspu, pohled od jihovýchodu, 2022.
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Koruna náspu, pohled od severu, 2007.

Severní konec náspu, 2007.

Detail severního konce náspu s kamenným jádrem, 2007.

Poškozený jižní konec náspu, 2022.
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Poškozený jižní konec náspu, 2007.

Odvodňovací průkop náspu, 2007.

Pokračování náspu v lese, 2007.

Jedna z kamenných stoliček, 2007.


