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25e. Památky koněspřežní železnice v bývalém hraničním pásmu – zářez, násep a hraniční most 

Okres:    Český Krumlov
Obec:     Dolní Dvořiště
Katastrální území:   Jenín
Rejstříkové číslo památky:  49602/3-6133
Číslo parcelní:   2233/1 (část), 2854/15
GPS:  (začátek úseku)  48°37‘26.29“ S
     14°26‘50.55“ V
 (konec úseku)  48°37‘22.32“ S
     14°27‘02.07 V

Popis objektu:
Úsek o celkové délce 283 m prochází mírným obloukem s osou směřující od severozápadu k jiho-
východu. Začíná nedaleko asfaltové cesty Rybník – Český Heršlák zářezem, který je zprvu v délce 
16 m porušený. Následujících  164 m je zářez v dobrém stavu. Zářez je vylámaný ve skále. Posléze 
přechází v polozářez, který se po 81 m mění v násep, jež je po 22 m ukončen bývalým dřevěným 
mostem. Mezi protilehlými pilíři mostu prochází státní hranice s Rakouskem. Most má rozpětí 
7,10 m. Pilíř na české straně se šikmými křídly se dochoval do výšky 4,30 m a svou šířkou 3,87 m 
o sedm centimetrů nepatrně přesahuje u těchto mostů jinak typizovanou šířku 3,80 m.
 
Historie objektu:
Tento úsek železnice byl vystavěn v letech 1827–1828. Svému účelu sloužil až do roku 1870. 

Současný stav:
Úsek prochází lesem, násep i zářez jsou zarostlé vegetací. S výjimkou severozápadního okraje zá-
řezu je v dobrém stavu. 

Využití:
Úsek je součástí naučné stezky.

Vlastník:
parc.č. 2233/1 –  ČR, Právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p.,
     Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
parc.č.2854/15 –  ČR, Právo hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky, s.p.,
     Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

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. 



Průhled zářezem, 2022.

Jižní kraj zářezu, 2022.

Pohled do zářezu, 2022.

Násep před pilíři mostu, pohled od jihu, 2022.
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Pilíře dřevěného mostu na státní hranici, pohled od jihozápadu, 2022.

Pohled na severní pilíř na českém území od jihovýchodu, 2022.

Pilíře dřevěného mostu na státní hranici, pohled od severovýchodu, 2022.
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Zářez vylámaný ve skále, 2007.

Severní ústí zářezu, 2007. Zářez vylámaný ve skále, 2007.

Násep s pilířem mostu na české straně, 2007.
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Severozápadní pilíř dřevěného mostu, pohled od jihu, 2007.

Severozápadní pilíř dřevěného mostu, čelní pohled, 2007.
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Poškození šikmého křídla, 2007.

Most na státní hranici, pohled od severovýchodu, 2007. Most na státní hranici, pohled od jihozápadu, 2007.

Detail zdiva šikmého křídla, 2007.


