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Dosavadní snahy o dokumentaci a ochranu

V roce 1873, 31. ledna proběhla dražba nemovitého majetku koněspřežní železnice. Staniční are-
ály a budovy na nich, strážní domky našly své nové majitele. Také pozemky, které železniční spo-
lečnost již více nepotřebovala, byly nabídnuty k odkoupení majitelům původním nebo majitelům 
novým. Stavební objekty jako mosty, propustky, náspy a zářezy, takové štěstí neměly. Objekty, 
které již nikdy nepotřeboval, byly většinou ponechány vlastnímu osudu, případně posloužily jako 
zdroj levného stavebního kamene nebo byly prostě strženy. Pozoruhodná technická památka po-
malu upadala do zapomnění. Tak tomu bylo padesát let.

V roce 1924 to byla rakouská vláda, která oprášila zašlou slávu nejstarší železnice na evropské pev-
nině. U příležitosti 100. výročí udělení koncese F. A. Gerstnerovi ke stavbě a provozování želez-
nice proběhlo několik slavnostních akcí a rakouská vláda vydala k tomuto jubileu zvláštní brožuru.

Tato skutečnost se stala impulsem i pro českou stranu. Rok na to, v roce 1925, uspořádalo Tech-
nické muzeum československé u příležitosti 100. výročí zahájení stavby železnice výstavu plánů, 
dokumentů a fotografií. Fotografie použité na výstavě pořídilo ministerstvo železnic, které záro-
veň nechalo udělat úplně první evidenci dochovaných památek a jejich základní dokumentaci. Tato 
byla pořízena zejména zásluhou vrchního rady ing. Emanuela Fritsche, kontrolora pro udržování 
dráhy v Českých Budějovicích. Aktivní roli při tom sehrál zejména Spolek československých inže-
nýrů. Ministerstvo k tomuto jubileu vydalo zvláštní separát s článkem Dr. Ing. J. Grünera. V rámci 
oslav byla odhalena pamětní deska věnovaná F. A. Gerstnerovi na strážním domku č. 1 v Českých 
Budějovicích.

Dva roky na to, 7. září 1927, proběhly oslavy 100. výročí zahájení provozu na českém úse-
ku koněspřežní železnice pod patronací ministerstva železnic. To dokládá skutečnost, že idea 
koněspřežky byla v českých technických kruzích stále silná.

Členové spolku československých inženýrů se neúnavně zasazovali, aby památky koněspřežní že-
leznice dochované na české straně byly chráněny, konzervovány a využívány pro turistický ruch.

Z dopisu ministerstva železnic adresovanému ministerstvu školství a národní osvěty ze dne  
2. června 1932 vyplývá, že objekty, které se nalézaly v majetku železniční správy, byly udržovány 
průběžně v rámci údržby lokomotivní tratě a byly proto v dobrém stavu. Ve stejném dopisu je ale po-
pisováno nebezpečí, které hrozí památkám nalézajícím se na soukromých nebo obecních pozemcích. 
Některé objekty byly postupně demolovány, jiné se staly zdrojem levného stavebního materiálu. 
Je zde dokonce zmiňován jeden podnikatel, který ve stanici Rybník rozebral starý most přes silnici 
do Vyššího Brodu na stavební kámen a ve stejném místě započal rozebírat i náspy. Pisatel zmiňuje 
i záměr okresního výboru v Kaplici, který zamýšlel použít stavebního kamene ze zbytků koněspřežné 
dráhy pro udržování okresních silnic. Podobným excesům však bylo naštěstí zabráněno.

Dopis však také poukazuje na liknavý přístup Státního památkového úřadu pro zemi českou. Ředi-
telství státních drah v Plzni totiž již 29. září 1931 oficiálně zažádalo o ochranu těchto památek. Jak 

však konstatuje autor dopisu Dr. Geisler, neobdrželo dosud žádnou odpověď. K vyhlášení památ-
kové ochrany tehdy ještě nedošlo.

Z významnějších akcí, které proběhly v meziválečném období, ještě jmenujme odhalení pomníku 
věnovanému F. A. Gerstnerovi 9. července 1933 ve stanici Certlov (Rybník). Shrneme-li realizo-
vané aktivity v období 1918–1938, shledáme, že byly převážně zaměřeny na prvotní inventarizaci 
památek koněspřežní železnice a jejich popularizaci.

Poválečný odsun Němců z českého pohraničí zamíchal s majetkovými poměry a památkám 
koněspřežky vyloženě neprospěl. Například strážní domek u výhybny u Dolního Dvořiště, který 
byl ještě v roce 1946 obydlený, byl o pouhých dvacet let později, jak píše Miloš Svoboda, neutěše-
nou zříceninou. Opravdové chátrání a devastace těchto objektů tak začalo až v období po Únoru 
1948.

Po roce 1948 byl rozpuštěn Spolek československých inženýrů a na dalších deset let nejevil nikdo 
– s výjimkou několika málo jedinců – o památku větší zájem. 

V roce 1958 byl podán návrh na záchranu a částečnou revitalizaci většiny reliktů koněspřežní 
železnice radě Krajského národního výboru v Českých Budějovicích. Jeho autorem byl profesor 
Ferdinand Klimeš. Návrh počítal s obnovením provozu v úseku Pšenice–Rybník. Zisk měl být 
použit na rekonstrukci ostatních objektů. Projekt byl shledán zajímavým, nicméně zůstal uložen 
hluboko v šuplíku. 

V roce 1966 byl při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích založen Památník dopravnictví. 
Jednalo se o pracovní skupinu, kde byli zastoupeni pracovníci památkového ústavu, Jihočeského 
muzea, ČVUT, národních výborů, historického klubu a Československých státních drah. Cílem 
snažení této skupiny bylo otevření muzea dopravy, revitalizace již zmíněného úseku, rekonstrukce 
a konzervace ostatních reliktů. Tak byla v roce 1969 zpracována projektová studie, která již poměr-
ně detailně řešila původní projekt profesora Klimeše. 

Ten počítal s obnovením provozu na trati o délce 3,5 kilometru mezi stanicí Rybník a zastáv-
kou Pšenice, na kterém se nalézá celkem dvanáct stavebních objektů. Studie situovala do sta-
nice Rybník nástupní stanici. Měla zde být postavena výpravní budova s nástupišti, restaurací 
a bufetem. Součástí mělo být parkoviště vozidel a v ideálním případě se zde počítalo se zříze-
ním autokempu. Na opačném konci u obce Suchdol foto projekt Suchdol předpokládala pro-
jektová studie vybudování konečné stanice s výpravní budovou, nástupištěm, parkovištěm, ben-
zínovou čerpací stanicí, bufetem a prodejnou suvenýrů. Měl zde být vybudován objekt muzea 
koněspřežní železnice s restaurací. Celý areál měl být později doplněn o budovu hotelu a campu. 
Provoz po železnici měly zajišťovat dvě soupravy, každá tažená párem koní. Každá souprava měla 
pojmout celý autobus návštěvníků – tedy asi 50 osob. Projekt byl na svou dobu více než velkorysý.  
K jeho realizaci však nikdy nedošlo. 
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V roce 1972 vznikla Komise pro konzervaci a obnovu národní kulturní památky „Koněspřežní 
železnice z Českých Budějovic do Lince, česká část.“ Byl vypracován Plán konzervačních prací, 
který obsahoval podrobný soupis všech potřebných konzervačních prací na všech významněj-
ších objektech této technické památky. Výsledkem celého snažení bylo usnesení české vlády  

č. 187 z 21. července 1971, kterým byla prohlášena podstatná část českého úseku za národní kul-
turní památku. Relikty koněspřežky však nebyly za památku prohlášeny jako celek. Do seznamu 
nebyly zapsány například objekty, které se nalézaly v bývalém hraničním pásmu. Avšak až o více 
než pět let později vyhlásil odbor kultury JčKNV ochranné pásmo NKP. Stalo se tak až 7. prosince 
1976.

Práce na záchraně památky pokračovaly v souladu se zmíněným Plánem konzervačních pra-
cí až do roku 1978. V roce 1977 byl transferem přesunut a následně opraven strážní domek 
č. 1 v Českých Budějovicích. V souvislosti s tím byl proveden stavebně-historický průzkum 
SD1 PhDr. P. Ka drmasem. Rok na to byl zrekonstruován klenutý můstek u Velešína, drobněj-
ší udržovací práce byly podniknuty i na některých dalších objektech. Někdy na konci 70. let 
20. století (pravděpodobně v r. 1978) podnikl PhDr. P. Kadrmas terénní průzkum, aby zjistil 
tehdejší aktuální stav památky. Omezil se však pouze na památky vyjmenované v usnesení vlá-
dy č. 187 z roku 1971. Tím však veškeré aktivity spojené se záchranou této památky nadlouho 
skončily. Konec aktivit spojených se snahami revitalizovat památky koněspřežní železnice v roce 
1978 také nepochybně souvisí s úmrtím Miloše Svobody, regionálního vlastivědného pracovníka  
a historika železniční dopravy, který myšlence vzkříšení koněspřežky věnoval velké úsilí.

Na začátku roku 1992 se chopilo aktivity Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a zpří-
stupnilo široké veřejnosti objekt strážního domku č. 1, kde je byla umístěna malá expozice vě-
novaná problematice koněspřežní železnice ve městě. V roce 1995 vznikl Spolek pro uchování 
koněspřežky v Bujanově, jehož činnost však nebyla dlouhá. Ve stejném roce bylo v Bujanově 
otevřeno malé muzeum. 

O rok později byla založena nadace Hereditas, která zastřešovala v té době všechny občanské 
aktivity spojené  s touto památkou. Navazovala na práci skupiny kolem Památníku doprav-
nictví. Její projekt na obnovu a revitalizaci koněspřežky nazvaný Ostrovy je podle rakous-
kých partnerů ve své podobě ojedinělý. Projekt Ostrovy vycházel ze skutečnosti, že nelze 
obnovit celou památku jako jeden celek. Proto byly vytipovány lokality (ostrovy), které jsou  
z hlediska turistického ruchu perspektivní. Tyto by společně tvořily naučnou stezku s bohatým 
tématickým programem plným vědeckých, kulturních, turistických a gastronomických zážitků.  
V prvé řadě jde o revitalizaci (oživení) vytipovaných lokalit v souladu s jejich významem a historií 
z hlediska dějin dopravy, obchodu a řemesel. Nadace Hereditas byla přetransformována na 
obecně prospěšnou společnost a působila v roli odborného garanta a koordinátora aktivit  
v Bujanově, Holkově a v Českých Budějovicích. Společnost Hereditas zanikla v roce 2016.

V roce 1996 provedl Památkový ústav v Českých Budějovicích ve spolupráci s nadací Hereditas 
revizi a kompletní soupis všech existujících objektů koněspřežní železnice na české straně. Záro-
veň s tím byly podány návrhy na zápis dosud nezapsaných objektů do státního seznamu památek  
(PhDr. I. Hajn–Z. Kohlíček).

V roce 1998 podniklo Jihočeské muzeum kvůli plánované výstavbě supermarketu Delvita zá-
chranný archeologický průzkum areálu bývalého nákladového nádraží v Českých Budějovicích  

 Mapa úseku, který měl být revitalizován, 1969.
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(PhDr. P. Zavřel, PhDr. I. Hajn) V roce 2000 pak podobný průzkum v blízkosti kaplického 
nádraží (v souvislosti s výstavbou manipulační koleje k silu), kde byla nedaleko současného 
železničního přejezdu potvrzena výhybna (PhDr. P. Zavřel, PhDr. I. Hajn). V roce 2003 byl 
vzhledem k plánované rekonstrukci fasády podniknut částečný stavebně-historický prů-
zkum (PhDr. I. Hajn) bývalé přepřažní stanice v Bujanově, zaměřený především na charak-
ter a barevnost původních omítek. Zároveň s tím byl v nejbližším okolí stanice proveden 
průzkum archeologický (Mgr. O. Chvojka, PhD.), který potvrdil existencí stájí na severní 
i jižní straně objektu.  V roce 2009 byl realizován v souvislosti s plánovanými zemními 
pracemi archeologický výzkum v přepřažní stanici v Holkově (Mgr. O. Chvojka, PhD.). 
Rekonstrukce objektu bývalého zájezdního hostince a přepřažní stanice v Holkově probíhá 
s menšími přestávkami od roku 2002.

V první polovině roku 2007 byla na popud KÚ JčK Odboru kultury a památkové péče prove-
dena Revize národní kulturní památky „Koněspřežní železnice Č. Budějovice–Linec, česká část“  
a návrh jejího nového ochranného pásma (PhDr. I. Hajn a Z. Kohlíček).

V souvislosti se zamýšlenou naučnou stezkou u státní hranice s Rakouskem byl v roce 2011 pro-
veden průzkum  mostního pilíře (Mgr. O. Chvojka, PhD., PhDr. I. Hajn). Následně proběhla jeho 
rekonstrukce, při níž bylo odhaleno zdivo protilehlého pilíře, který je v reliktu zachován do výšky 
až 2 m. I tento pilíř byl sanován. Naučná stezka byla dokončena v roce 2013. Ve stejné lokalitě pak 
proběhl v roce 2014 průzkum reliktu strážního domku (PhDr. I. Hajn), jehož zdivo bylo následně 
zakonzervováno. Ve stejném roce vznikla nová expozice ve strážním domku v Č. Budějovicích na-
zvaná Strážní domky a drážní strážníci (PhDr. I. Hajn).

Projekt z roku 1969, který počítal s obnovením provozu v úseku mezi stanicemi Rybník a Suchdol.
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Soupis dochovaných pozůstatků koněspřežní železnice z r. 1932

Z hlediska identifikace objektů po bývalé koněspřežní železnici České Budějovice–Linec existuje 
zajímavý soupis těchto památek, který byl přílohou dopisu Ministerstva železnic československé 
republiky adresovaném ministerstvu školství a národní osvěty čj. 8.453-I/3-1932 ze dne 2. června 
1932.

Z dokumentu vyplývá, že ještě v roce 1932 se dalo identifikovat mnohem více objektů, než tomu 
bylo o čtyřicet let později při prohlašování reliktů koněspřežky za NKP. Velkou nevýhodou soupisu 
je, že schází přesná lokalizace a popis staveb, přičemž sám autor dopisu (Dr. Geisler) konstatuje, že 
jenom některé z objektů byly fotografovány v roce 1925. Kromě jiných staveb je zde zmiňováno  
12 strážních domků, staniční domek a dřevěné skladiště na zboží v Kaplici a další. Pro úplnost uvá-
dím jako doslovnou citaci zmiňovaný soupis:

 1./ Bývalá staniční budova v Budějovicích, nyní obydlí vrátného v Hardtmuthově  
  skladu dříví v ulici Hardtmuthově, a část spodku v pravo dnešní dráhy lokomotivní  
  s trasou dráhy koněspřežní hned za městem
A 2./xx/ Strážní domek před stanicí Včelnou v pravo dráhy.
 3./xx/ Strážní domek za stanicí Včelnou v levo dráhy.
 4./xx/ Strážní domek před stanicí Kamenný Újezd v pravo dráhy.
 5./xx/ Zářez před stanicí Kamenný Újezd v levo dráhy.
 6./xx/ Spodní stavba s klenutým objektem a menším propustkem hned za stanicí Kamenný 
   Újezd v levo dráhy.
 7./xx/ Strážní domek u státní silnice za stanicí Kamenný Újezd v levo dráhy.
 8./xx/ Strážní domek v poloviční vzdálenosti mezi Kamenným Újezdem a Holkovem  
  -Římovem v levo dráhy.
 9./xx/ Strážní domek před Holkovem-Římovem v levo dráhy.
B 10./ Spodní stavba za nynější stanicí Holkov-Římov v délce as 2 km, kdež jsou dva klenuté 
  objekty a sice jeden v levo dráhy a druhý šikmý v pravo dráhy; v levo též bývalé stáje 
  pro potahy.
 11./xx/ Strážní domek mezi Holkovem-Římovem a Velešínem v levo dráhy.
 12./xx/ Klenutý podjezd ve vysokém náspu v nynějším tělese dráhy za Velešínem.
 13./xx/ Strážní domek u státní silnice v levo dráhy mezi Velešínem a Kaplicí.
 14./xx/ Zbytky spodní stavby v pravo dráhy za strážním domkem ad 13./.
 15./xx/ Dřevěné skladiště ve stanici Kaplice v pravo dráhy, které bylo v roce 1920 o několik 
   metrů zpět posunuto, a staniční domek, který byl přestavěn.
 16./xx/ Železniční spodek s jedním menším klenutým propustkem v pravo dráhy hned za 
   stanicí Kaplice.
 17./xx/ Zbytky spodku s částí objektu v levo dráhy asi uprostřed mezi Kaplicí a Omlenicí.
 18./xx/ Strážní domek za stanicí Omlenice v levo dráhy.
C 19./ Veliká zděná jednopatrová staniční budova v pravo dráhy ve stanici Angern, nynější  
  zastávce Bujanov-Rožmitál, kde je zachováno i skladiště. U budovy byl přístavek pro 
   stáje, který však je snesen. Dům byl prodán obci a jest tam nyní umístěna škola.  

  Budova je z roku 1837, kdy původní dřevěná shořela.
 20./ Mezi zastávkou Suchdolem-Pšenicí a stanicí Certlovem jakož i za touto stanicí:
  a./ Klenutý propustek v levo dráhy s násypem a zářezem, ve kterém je vidět  
   polohu příčných prahů.
D,E  b./ Opěry mostní ve vysokém náspu a další můstek v lese v pravo dráhy.
  c./ Močálovitý zářez nyní nepřístupný.
F  d./ V levo dráhy domek bývalé výpomocné stanice Dolní Dvořiště, se zbytky 
   propustku.
  e./ Klenutý můstek s násypem v levo dráhy.
G  f./ Zbytky opěr mostu přes cestu, vedoucí z Dolního Dvořiště do Rožmberku.
H  g./ Klenutý můstek v lese.
J  h./ Obnažené jádro ze zdiva na sucho.
K,L  i./ Násyp 9 m vysoký a v něm opěry mostu; křídla opěr mají zesilovací pilířky.
  k./ V pravo dráhy před stanicí Certlovem klenutý propustek.
M  l./ Za stanicí Certlovem vysoká hráz se dvojími mostními opěrami – jeden objekt  
   přes silnici Dolní Dvořiště-Vyšší Brod x/, druhý přes cestu - a hluboký zářez se 
    znatelnými stopami po příčných pražcích.
 21./ Poblíž hranic:
  a./ Propustek o světlosti 2,9 m používaný nyní jako sklep (asi 1,5 km od hranic);
N  b./ opěry cestního podjezdu o světlosti 9 m a výšce 4,5 m s křídly kolmými  
   a rovnoběžnými a s patníky (asi 1 km od hranic);
O,P,R  c./ Násyp s 11,5 m vysokými mostními opěrami, zesílenými pilířky a se zbytky 
    strážního domku (asi 400 m od hranic);
S  d./ opěry mostu přímo na hranicích.
_______________________________________
x/ opěry rozkopány, rovněž část tělesa
xx/ leží na železničním pozemku
Některé objekty byly v roce 1925 na příkaz ministerstva železnic fotografovány (jsou označeny  
písmeny A až S)
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Východiska pro pasportizaci NKP v roce 2022

Písemné podklady
Pro pasportizaci 2022 byly použity všechny nejdůležitější popisy koněspřežní železnice od těch 
nejstarších až po současné:
1) Weidmann, F. C.: Die Budweis-Linz-Gmundner Eisenbahn. Vídeň 1842;
2) Soupis památek koněspřežní dráhy z roku 1932 (pořízený však s největší pravděpodobností 
 již v roce 1925);
3) Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 21. července 1971 č. 187 o prohlášení 
  úseku býv. koněspřežní železnice z Českých Budějovic do Lince za národní kulturní památku;
4) Vyhlášení ochranného pásma NKP – českého úseku bývalé koněspřežní železnice  
 z Českých Budějovic do Lince ze dne 7. 12. 1976;
5) Záznam z terénní kontroly stavu objektů bývalé koněspřežné železnice – NKP, České  
 Budějovice – Linec, konané dne 12. 6. 1984;
6) Hajn, I.–Kohlíček, Z.: Z.:Revize národní kulturní památky „Koněspřežní železnice České  
 Budějovice–Linec, česká část“ z roku 1996;
7) Hajn, I.–Kohlíček, Z.: Revize národní kulturní památky „Koněspřežní železnice Č. Budějovice 
 – Linec, česká část“ a návrh jejího nového ochranného pásma, 2007.

Mapové podklady
Kvůli lepší identifikaci objektů a jejich následné zakreslení do současných map byly použity násle-
dující mapové podklady:
1) Staré pozemkové mapy;
2) Indikační skici – pracovní materiál z mapování v roce 1827, upravovaný a doplňovaný  
 v následujících letech;
3) Otisky stabilního katastru 1827, vydání asi 1845;
4) Grundriss der Eisenbahnsrecke von Budweis bis Leopoldschlag, unter der Leitung  
 des Hrn. Anton R. v. Gerstner vom J. 1825 bis 1828 erbaut. Nedatováno, zřejmě 1828;
5) Umgebung von Budweis und Krumau. 1869;
6) Grüner, J.: Sté výročí stavby naší první železnice. In: Technický obzor 1925 (číslování  
 objektů v mapě koresponduje se soupisem památek z roku 1932);
7) Koněspřežní železnice Budějovice–Linec. Vykresleno ve Státním ústavu památkové péče 
  a ochrany přírody. Tisk Kartografie, n. p. Praha, 1970;
8) Základní mapa České republiky v měřítku 1:10 000, současný stav;
9) Platné pozemkové mapy.
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Terénní průzkum
Přestože byl terénní průzkum realizovaný v roce 1996 proveden svědomitě, byly proměřeny 
pouze vybrané stavební objekty – hlavně propustky a mosty. Z nedostatku času byl tehdy 
terénní průzkum omezen jen na vytipovaná území, kde již byla prokázána existence památky 
nebo kde existovala velká pravděpodobnost výskytu některého z reliktů koněspřežní želez-
nice.

Terénní průzkum provedený v roce 2007 se vyznačuje značnou systematičností. Celá česká část 
koněspřežní železnice České Budějovice–Linec o celkové délce 54 km byla postupně prozkoumá-
na ve směru od státní hranice směrem na České Budějovice. Především díky tomu byly lokalizo-
vány některé další úseky bývalé železnice, které dosud stály mimo povšimnutí.



Veškeré stavební objekty byly proměřeny a to včetně náspů a zářezů. I v tomto případě byly pro-
středky omezené – k proměření objektů bylo použito především běžných nástrojů jako pásmo, 
metr a busola. 

Pasportizace provedená v roce 2022 byla v prvé řadě zaměřena na zmapování aktuálního sta-
vu památky. Byly aktualizovány veškeré údaje o jednotlivých objektech, nově byly tyto opatře-
ny GPS souřadnicemi v systému WGS-84. Přesto zanesení objektů do současných map nemusí 
být zcela přesné. Také identifikace parcel, na kterých se nalézají památky koněspřežní železnice, 
nemusí být v některých konkrétních případech zcela stoprocentní. V terénu lze jen s obtížemi 
stanovit hranice jednotlivých pozemků a to i při použití zařízení pro příjem GPS (mobilní telefon, 
tablet), které celkem běžně vykazují odchylky 5–10 metrů. To by bylo možné pouze při podrob-
ném geodetickém zaměření. 

Číslování objektů
Jednotlivé objekty či celé úseky jsou vzestupně očíslovány a to ve směru od Českých Budějovic 
směrem ke státní hranici. Číslování a řazení objektů respektuje číslování podle revize z roku 1996.
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Územní vymezení památky podle Sb. zákonů č. 147/1999

Okres:
České Budějovice
Český Krumlov

Obce, okres České Budějovice:
České Budějovice
Včelná
Kamenný Újezd
Krasejovka

Obce, okres Český Krumlov:
Dolní Třebonín
Holkov
Velešín
Zvíkov
Výheň
Kaplice – nádraží
Hubenov
Omlenice
Bujanov
Dolní Dvořiště
Trojany
Rybník
Jenín

Katastrální území, okres České Budějovice:
České Budějovice 3   č. 622052
České Budějovice 1   č. 621919
České Budějovice 6   č. 622486
Včelná    č. 777382
Kamenný Újezd   č. 662925
Krasejovka    č. 673111

Katastrální území, okres Český Krumlov:
Chlumec    č. 790796
Dolní Svince    č. 630241
Prostřední Svince – Holkov č. 777854
Velešín    č. 777854
Chodeč – Zvíkov   č. 704067
Dlouhá    č. 704024
Střítež u Kaplice   č. 739961

Žďár u Kaplice   č. 739979
Strádov u Kaplice   č. 711233
Suchdol u Bujanova   č. 615706
Hněvanov    č. 742767
Trojany u Dolního Dvořiště č. 629014
Dolní Dvořiště   č. 628972
Rybník u Dolního Dvořiště č. 628999
Jenín     č. 628981

Parcelní čísla, okres České Budějovice:
k. ú. České Budějovice 1:  st. 25,  st. 165 (část)
k. ú. České Budějovice 3:  st. 4408
k. ú. České Budějovice 7:  st. 139
k. ú. Včelná:  st. 706
k. ú. Kamenný Újezd:  st. 115,  st. 122,   2926/1 (část),  2926/3 (část),   
      2926/21 - část, 2926/22 - část)
k. ú. Krasejovka:  698/1 (část)

Parcelní čísla, okres Český Krumlov:
k. ú. Chlumec:  st. 78
k. ú. Dolní Svince:  693/1 (část)
k. ú. Prostřední Svince – Holkov:  st. 34,  st. 40/1,  st. 40/2,  st. 51,  914/11 (část),    
    1018,  1020/7 (část),  1020/8 (část)
k. ú. Velešín:  1803/1 (část),  1803/2 (část)
k. ú. Chodeč – Zvíkov:  st. 97,  3514/2 (část)
k. ú. Dlouhá:  1594/1 (část)
k. ú. Střítež u Kaplice:  2681 (část)
k. ú. Žďár u Kaplice:  1336/1 (část)
k. ú. Strádov u Kaplice:  990/1 (část)
k. ú. Suchdol u Bujanova:  st. 80,  1641/1 (část),  2114/1 (část)  
k. ú. Hněvanov:  1884/1 (část)
k. ú. Trojany u Dolního Dvořiště:  18/2 (část),  27/1 (část), 221 (část),   
      298/1 (část),  298/3,  298/4 (část)  
k. ú. Dolní Dvořiště:  774/3 (část),  774/5 (část),  774/6 (část),  2097/3 (část),      
       2101/3 (část),  2101/4,  2101/6
k. ú. Rybník u Dolního Dvořiště:  154/1,  154/2 (část),  154/6 (část)
k. ú. Jenín:  2598/2 (část),  2658 (část),  2854/2 (část),  2854/3 (část),  2854/5,
    2854/9, (část),  2854/15, 2662 (část)
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Objekty s čísly popisnými, okres České Budějovice:
České Budějovice  areál domu U Zelené ratolesti, Husova tř., čp. 1847/5
České Budějovice  dům, roh ulic Česká a Piaristická, Piaristická ulice 
    čp. 22/8,  23/47
České Budějovice  dům (relikt bývalého solního skladu), Česká ulice
    čp. 141/66
České Budějovice  strážní domek č. 1, Mánesova ulice čp. 44/10
Včelná   strážní domek, čp. 242
Kamenný Újezd  strážní domek, čp. 87
Kamenný Újezd  strážní domek, čp. 16

Objekty s čísly popisnými, okres Český Krumlov:
Dolní Třebonín  strážní domek, čp. 9
Holkov   bývalá přepřehací stanice, čp. 8
Holkov   stáje, čp. 20
Holkov   tzv. „kočárovna“, čp. 18
Zvíkov    strážní domek, čp. 18
Bujanov   bývalá přepřahací stanice, čp. 20

Objekty bez čísel popisných:
soubor objektů (mosty, mostky, propustky) a terénních úprav (náspy, polonáspy, zářezy) vybu-
dovaných kvůli provozování koněspřežní železnice na výše vyjmenovaných parcelách jednotli-
vých katastrálních území zakreslený do pozemkových map.

Výčet rejstříkových čísel podle platného zápisu v Ústředním seznamu  
kulturních památek:

11752/3-1434
11753/3-852
11759/3-1471
11910/3-632
11939/3-5391
32780/3-822
49601/3-1473
49602/3-6133
49603/3-1473
49604/3-6132
49616/3-6134
86054/3-1473
86055/3-1473
86056/3-1473
86057/3-1472
86058/3-1473
86059/3-1473
86060/3-1472
86061/3-1473
86062/3-1473
 


