
Využití:
Domek je využíván trvale k bydlení.

Vlastník:
Ladislav Oberfalcer, Lesní kolonie 242, 373 82 Včelná

Ochranné pásmo:
V roce 1976 nedošlo u objektu strážního domku č. 3 na Včelné k vyhlášení ochranného pásma.

Návrh ochranného pásma:
Vymezit ochranné pásmo hraniční čárou železnice, 30 metrů od objektu na ostatních stranách. 
Týká se parcel: 798, 799/1 (část), 705 (část), 723/1 (část). 

5. Strážní domek č. 3 na Včelné

Okres:    České Budějovice
Obec:     Včelná
Katastrální území:   Včelná
Název ulice:    Lesní kolonie
Číslo popisné:   242
Rejstříkové číslo památky:  86054/3-1473
Číslo parcelní:   st. 706
GPS:     48°55‘40.38“ S,
     14°27‘32.45“ V

Popis objektu:
Jedná se o obdélný přízemní objekt na odsazeném soklu s přístavkem a sedlovou střechou. Jeho 
podélná osa je rovnoběžná s tratí. Jižní průčelí obrácené k trati má dvě okenní osy. Okna nejsou 
původní, jsou zvětšená, třídílná, špaletová, dovnitř otvíravá, se zaoblenou špaletou. Původně zde 
býval vstup, který byl později částečně zazděn a změněn na okno. Svisle je průčelí členěno ná-
rožními bosovanými pilastry. Východní průčelí je hladké, se vstupem při severní straně, krytým  
k severu otevřeným dřevěným přístřeškem na zděném soklu, zakrytým sedlovou stříškou. Při jižní 
straně se nachází pod terén zapuštěný vstup do sklepa, přístupný schodištěm s osou podél stěny. 
Ve štítě jsou dochována dřevěná dvířka na půdu. Západní průčelí je prolomeno jedním nepůvodním 
oknem, ve štítě j dvojice úzkých, svisle obdélných okének. K severnímu průčelí byl dodatečně při-
pojen přístavek se vstupem. Střecha je kryta dvojitě bobrovkami, při štítech oplechovaná, osazeny 
dešťové žlaby se svody. Při hřebeni jí prostupuje novodobé komínové těleso ze šamotových cihel 
s nástavcem. 

Historie objektu:
Franz Bergauer označuje budovu jako strážní domek č. 3, v knize od autorů Pfeffer/Kleinhanns je 
uváděn jako strážní domek č. 2.
Strážní domek čp. 242, vystavěný v letech kolem roku 1832 je situován poblíže bývalé křižovatky 
koněspřežní dráhy s původní Lineckou silnicí. Sloužil jako služebna a byt pro hlídače, který zodpo-
vídal za svěřený mu úsek trati. V roce 1843 jím byl Mathias Mras. Domek se nalézal na počátku 
výhybny č. 1. V době výstavby koněspřežní železnice byly na Včelné zřízeny pomocné dílny na 
opravu vozů a kolejnic. Je situován poblíže bývalé křižovatky koněspřežní dráhy s původní Linec-
kou silnicí na km 112,5 současné železniční trati.

Současný stav:
Domek z velké míry přestavěn a dostavěn, původní podoba je zcela pozměněna. Nedávno vymě-
něná eurookna jsou ve špatném stavu.
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Základní mapa ČR, 2006, M 1 : 10 000.

Katastrální mapa, 2007, M 1 : 2 000.
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Strážní domek č. 3 na indikační skice stabilního katastru, 1827–1868.
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SD Včelná, pohled od západu, 2022.

SD Včelná, východní štít, 2022.

SD Včelná, pohled od jihovýchodu, 2022.

SD Včelná, pohled od jihu, 2022.
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SD Včelná, pohled od západu, 2007.

SD Včelná, východní štít, 2007.

SD Včelná, pohled od jihovýchodu, 2007.

SD Včelná, pohled od západu, 2007.
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SD Včelná, celkový pohled od jihovýchodu, 2007. SD Včelná, pohled od západu, 1925.


