
Ochranné pásmo:
V úrovni 105,0 až 105,4 km stávající železnice sahá na levé straně tělesa koněspřežky až k dnešní 
rychlíkové trati, po pravé straně do vzdálenosti 50 m od tělesa koněspřežky. 

9. Násep s klenutým můstkem

Okres:    České Budějovice
Obec:     Kamenný Újezd 
Katastrální území:   Kamenný Újezd
Rejstříkové číslo památky:  49601/3-1473
Číslo parcelní:   2926/21 (část), 2926/22 (část)
GPS: (severní kraj)   48°53‘25.30“ S
     14°26‘46.40“ V
 (jižní kraj)    48°53‘17.02“ S
     14°26‘33.54“ V
 (můstek)   48°53‘21.74“ S
     14°26‘39.20“ V

Popis objektu:
Úsek se nachází v blízkosti vlakového nádraží Kamenný Újezd. Probíhá v mírném oblouku jižně od 
současné železniční tratě od km 105,400 do km 105,023 s osou orientovanou SZZ–JVV. 
Nepříliš vysoký násep začíná na úrovni km 105,400 nynější železnice, postupně se zvyšuje (v zá-
vislosti na klesajícím terénu) a na km 105,270 jím prochází kamenný mostek nad příležitostnou 
vodotečí. Je vyzděn z lomového kamene na vápennou maltu. Zaklenut je valenou klenbou o svět-
losti 2,90 m, s dimenzí kolem 55 cm, výška otvoru je 2,90 m, šířka mostku je 3,90 m. V klenbě 
je mezi většími plochými kameny ve spárách užito velmi drobných kamenů. K mostku se na obou 
stranách napojují šikmá křídla různě dochovaných délek. Část zdiva u paty JZZ pilíře je zřícená. 
Ve zdivu jsou patrné stopy různých oprav a v podhledu klenby se dochovaly zbytky omítek. Za 
mostkem pokračuje násep, který v těchto místech byl druhotně rozšířen směrem k současné trati 
a částečně i navýšen. Toto místo sloužilo pravděpodobně jako úložiště zeminy při rekonstrukci 
současné tratě. Násep pak končí v obvyklé šířce na km 105,023.
 
Historie objektu:
Zářez, podobně i ostatní části tratě bývalé koněspřežní železnice České Budějovice – Linec v okolí 
obce Kamenný Újezd byl vybudován v letech 1825–1826.

Současný stav:
Násep je částečně na své severní straně zasypán a navýšen. Mostek se dochoval v celkem dobrém 
stavu, vypadlá část zdiva při patě JZZ pilíře jištěná v roce 2007 byla opravena. Objekt mostku se 
bohužel stal místem setkávání místní omladiny a je posprejován. Celý násep je porostlý náletovými 
křovinami a stromy.

Využití:
Nevyužíván.

Vlastník:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1  
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Základní mapa ČR, 2006, M 1 : 10 000.

Katastrální mapa, 2007, M 1 : 2 000. Lokalizace náspu s mostem na indikační skice stabilního katastru, 1827–1868.
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Klenutý most, pohled severozápadní, 2022.

Klenutý most, pohled jižní, 2022.

Klenutý most, pohled severní, 2022.

Detail klenby na jižní straně, 2022.
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Klenutý most, pohled severozápadní, 2007.

Klenutý most, pohled jižní, 2007.

Klenutý most, pohled severní, 2007.

Detail klenby na severní straně, 2007.
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Detail klenby na jižní straně, 2007.

Pohled na most od jihovýchodu, 1991.


