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V západním průčelí byla rovněž zjištěna dvě okna umístěna v ose, oddělená od sebe úzkým sloup-
kem ca. 25 cm. Byla opravena  střecha, došlo k výměně oken (výměna za špaletová, šesti tabulko-
vá), byly provedeny nové venkovní omítky a následně i omítky vnitřní.

Současný stav:
Objekt je v dobrém stavu a je trvale obydlen.

Využití:
Domek je trvale obydlen.

Vlastník:
Drtinová Blanka, Na Dolech 87, 370 07 Kamenný Újezd

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo je vymezeno tratí, po ostatních stranách 50 m od objektu.

6. Strážní domek č. 5 Kamenný Újezd

Okres:    České Budějovice
Obec:     Kamenný Újezd
Katastrální území:   Kamenný Újezd
Číslo popisné:   87
Rejstříkové číslo památky:  86055/3-1473
Číslo parcelní:   st. 122
GPS:     48°54‘29.81“S
     14°27‘22.21“ V

Popis objektu:
Jde o obdélný přízemní objekt orientovaný ve směru západ-východ, s polovalbovou střechou  
a s novějším přístavkem s pultovou střechou na jižní, od trati odvrácené straně. 
Nároží domku jsou provedena hlazenými pásy v bílé barvě. Průčelí jsou ukončena korunní římsou 
ve stejném provedení. Stejným způsobem je provedeno i lemování štítů. Delší strany (severní  
a jižní) jsou zakončeny voutovou římsou s bílým nátěrem. Plochy jsou šedé. Střecha je kryta nový-
mi taškami bobrovkami dvojitě. Střechu prostupuje při jižní straně jedno komínové těleso, druhé 
bylo vystavěno u přístavku. 
Severní průčelí je hladké, bez otvorů. Původně zde býval vstup a okno, nyní zazděné. Jejich exi-
stenci připomínají plastické oblouky v místech původních nadpraží. Západní průčelí je ve středu 
prolomeno dvěma šesti tabulkovými okny oddělenými úzkým pilířem a jedním menším oknem  
v přístavku. Půda je prosvětlena jedním menším svisle obdélným okénkem do lichoběžníkového 
štítu. Okna ve štítu mají oblouková nadpraží, okno v přístavku má nadpraží rovné. K jižnímu průčelí 
byl přistavěn přístavek s pultovou střechou napojenou na střechu domku, s dešťovým žlabem, prů-
čelí má tři malá okénka. Východní průčelí má též šesti tabulkové okno ve středu a malý vstup do 
půdního prostoru ve štítě opatřený dřevěnými dvířky. V přístavku je umístěn jediný vstup, krytý 
dřevěným přístřeškem s pultovou střechou s bočním oplechováním a dešťovým žlabem se svo-
dem. Za vstupem vpravo nově prolomen vstup do původního domku. Interiér původního domku je 
dvouprostorový, s plochými stropy.
 

Historie objektu:
Strážní domek čp. 87 byl podle záznamů Jihozápadní dráhy vystavěn v roce 1833. Je situovaný 
poblíže křižovatky železnice s bývalou Lineckou silnicí v lokalitě Kamenný Újezd Na Dolech. Slou-
žil jako byt a služebna drážního strážníka. V roce 1843 jím byl Jakob Mras. Na severním průčelí 
dochováno původní číslo strážního domku 5. 
Elektrifikace domku byla provedena v roce 1952. V roce 1968 domek koupili od Jihozápadní dráhy 
manželé Josef a Marie Filištejnovi.
U objektu se vyskytly statické poruchy ve formě trhlinek ve zdivu. Jeho původní podoba byla do 
určité míry změněna dostavbou přístavku a rekonstrukcí, při které byly zazděny některé původní 
otvory a prolomen nový vstup. Domek prošel v roce 2007 rozsáhlou rekonstrukcí. Po snese-
ní venkovních omítek byla ve východním průčelí zjištěna dvě původní, dodatečně zazděná okna.  
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Základní mapa ČR, 2006, M 1 : 10 000.

Katastrální mapa, 2007, M 1 : 2 000. Strážní domek č. 5 na indikační skice stabilního katastru, 1827–1868.
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SD Kamenný Újezd-Důl, jihozápadní pohled, 2022.

SD Kamenný Újezd-Důl, jižní pohled, 2022.

SD Kamenný Újezd-Důl, severovýchodní pohled, 2022.

SD Kamenný Újezd-Důl, severozápadní pohled, 2022.
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SD Kamenný Újezd-Důl, jihozápadní pohled, 2007.

SD Kamenný Újezd-Důl, jižní pohled, 2007.

SD Kamenný Újezd-Důl, severovýchodní pohled, 2007.

SD Kamenný Újezd-Důl, jihojihovýchodní pohled, 2007.
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Severní průčelí po snesení omítky. Patrné jsou původní dveřní a okenní otvor.

Východní průčelí po snesení omítky. Patrná jsou dvě původní okna.

Západní průčelí po snesení omítky. Nad trojdílným oknem jsou patrné klenby zdvojeného okna.

Původní označení strážního domku.
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Pohled na západní průčelí, přelom 60. a 70. let 20. století.

Rodina Filištejnova před západním průčelím SD. Patrná jsou dvě původní okna. 60. léta 20. století.

Východní a severní strana objektu. Na severní straně je funkční vstup do objektu. Přelom 60.a 70.let.

Strážní domek na vyobrazení od Jiřího Boudy, 1972.


