
 

Příloha 1: Článek Půvaby Sázavy 

 Článek z roku 1906. Český svět, Praha, roč. 2, č. 29, 10.-11.; cit. z Moravská zemská knihovna (onnline), dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk;

                                                          

 



 

Příloha 2 Nástupy a výstupy cestujících (denní počet) v jednotlivých zastávkách na trati 210 v červnu a říjnu 

2019  

data: ROPID 
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Příloha 3 Turistická mapa Dolního Posázaví 

2 výřezy z: mapy.cz, cit. 1.5.2020 (legenda: viz mapy.cz) 

 

 



 

Příloha 4 Rozhovor se starostou města Jílové u Prahy, Pavlem Peškem. 

 Rozhovor uskutečněn 17.2.2020, autorizován 

Dobrý den, pane starosto. Rád bych se Vás zeptal, jakožto zástupce Jílového u 

Prahy, jaký význam pro vaše město má železniční trať 210 označovaná jako Posázavský 

Pacifik? 

Tak já bych to téma rozdělil na dvě části: význam v minulosti a význam dnes. Historicky 

byla trať postavena zejména kvůli nákladní dopravě a tento její význam byl dlouhou dobu 

výrazný. Zejména dřevařský průmysl, pak samozřejmě uhlí a od určité doby také u nás 

probíhala výroba plastu (továrna SMĚR), tak se po železnici převážely plastové trubky. Pak u 

nás také je továrna HAKI na výrobu lešení, tak s tím nákladní železniční doprava také souvisela. 

Druhý účel železniční trati byl asi už od počátku turistický. Oblast Posázaví byla již v té době 

velmi atraktivní. V Jílovém u Prahy byly známé lázně spjaté s údajným léčebným účinkem zde 

pramenící vody. Přímo naproti stanici v Kabátech byl společně s železnicí postaven hotel, který 

se brzy po otevření stal věhlasným v celém okolí. No a pak samozřejmě velkou roli hrál 

tramping.  

Dnes nákladní doprava také hraje určitou roli, ale oproti minulosti minimální, hlavní 

význam má železnice dnes už jen v turismu. A ten u nás v Jílovém je kromě rekreace a 

procházek v přírodě spjat zejména s návštěvou zlatých štol, které jsou od jílovského nádraží 

dobře přístupné. Čistě teoreticky trať slouží i jako objízdná trať pro rychlíky od Českých 

Budějovic v případě vyloučení provozu na hlavní trati. Ale vzhledem k tomu, že tyto rychlíky 

jsou elektrifikované a naše trať elektrifikovaná není, tak by to znamenalo sehnat pro ten rychlík 

motorovou lokomotivu, a tedy by se muselo jednat opravdu o nějakou dlouhodobou 

mimořádnost, aby to vůbec mělo smysl.  

Pravidelnou příměstskou dopravu jste vůbec nezmínil? Myslíte, že nehraje žádnou 

roli? 

Nějakou roli určitě hraje, ale pro Jílové u Prahy minimální. Trať je od centra města dost 

daleko, může obsloužit jedině obyvatele Kabátů (část města), ty mají ale asi 150 obyvatel.  

Od nádraží asi 300 metrů na hlavní silnici je autobusová zastávka. Nebylo by 

možné tuto zastávku přiblížit k nádraží a upravit přestupy tak, aby se dalo k vlaku dojet 

autobusem? 

Úpravy návaznosti spojů jsme v minulosti řešili, snad se to nějak podařilo, i když ne 

vždy úplně ideálně. Autobusový terminál u nádraží bohužel není možný, protože na příjezdové 



 

cestě k nádraží není dostatek místa pro otočení autobusu a podle platných předpisů autobus 

s lidmi nesmí v pravidelné dopravě couvat. Vybudování otočky by znamenalo zrušení 

překladiště uhlí u nádraží, ale to je v soukromém vlastnictví a odkup se vyjednat nepodařilo. 

Kdyby bylo lepší spojení k nádraží, myslíte, že by toto spojení bylo pro cestující 

atraktivní? 

Tak my máme velkou frekvenci autobusové dopravy a taky hodně lidí, pravděpodobně 

většina, jezdí autem. Není to ideální doprava kvůli kolonám ve špičkách, kterých se ani ty 

autobusy nevyhnou. Na větší části trasy nejsou preferenční pruhy pro autobusy. Takže vlak je 

v tomto ohledu spolehlivější. Ale na druhou stranu, a to mohu říct z vlastní zkušenosti, protože 

mám blízko k hasičům, pokud dojde na železniční trati k nějaké mimořádnosti, tak to může být 

mnohem větší problém. Když spadne strom na silnici, tak autobus ten strom objede. Ale vlak 

na jednokolejné trati ho neobjede, a protože ta trať byla postavena v dost složitém a často těžko 

přístupném terénu, tak to odstranění může trvat i několik hodin. A to ani nechci pomyslet na 

situaci, že by do toho stromu vlak narazil. To pak může znamenat zavření tratě i na půl dne. 

Další věc je, že u vlaků na jednokolejné trati nikdy neuděláte nějaký krátký interval. Takže i 

z těchto důvodů si nemyslím, že by Posázavský Pacifik měl v pravidelné dopravě nějaké 

významné místo. 

V jízdním řádu Českých drah pro letošní rok jsem našel spoj s příjezdem do 

Jílového u Prahy ve směru z Čerčan v 5:03. Tento spoj zde u vás v Jílovém končí a 

nezastavuje ve většině nácestných zastávek, což je vzhledem k ostatním spojům netypické. 

Potřebujete brzy ráno rychlé spojení z Čerčan? 

To určitě není tak, že bychom měli tento spoj objednaný. Jeho význam je takový, že 

České dráhy potřebují tady mít železniční soupravu v určitý čas. Proto než aby ta souprava jela 

manipulačně, tak jí využijí jako pravidelný spoj.  

Tak to bylo k příměstské dopravě. Teď by mě ještě zajímalo, jak vidíte současný 

význam Posázavského Pacifiku v cestovním ruchu? 

Tam je to jistě složitější. Pro zájemce o naše historické zlaté štoly může být vlak hlavním 

dopravním prostředkem, protože se nachází celkem blízko nádraží. Pokud jde o chataře apod., 

nevím, dnes už se dá skoro všude dojet autem. Spíš bych to viděl tak, že si lidé vyjedou z Prahy 

na výlet, chtějí děti svézt „vláčkem“, tak v tomto smyslu je ten vlak funkční turistickou atrakcí. 

Je pravdou, že se na našem území nachází i rekreační objekty, pozůstatky původních 

trampských osad, na skalních ostrohách a podobně složitém terénu, kam se autem přímo dojet 



 

nedá. To jsou ale objekty, na kterých jsou zakázány přestavby a v podstatě i opravy. Až to 

jednou spadne, majitel je povinen to zlikvidovat a uvést do původního přírodního stavu.  

Ještě mě zajímá, zda máte nějakou představu vývoje Posázavského Pacifiku do 

budoucna třeba i v rámci strategického plánu. Ptám se na to i v souvislosti 

s připravovanou výstavbou nové trasy metra D v Praze. 

Tak metro D bude mít koncovou stanici v Písnici, tudíž autobusy, které dnes jezdí na 

Budějovickou, budou končit a tam a spojení do centra se tím zrychlí. Takže myslím, že to bude 

znamenat, že ještě více lidí pojede autobusem, a ještě méně lidí pojede vlakem. 

V turistickém ruchu je to něco jiného, tam jistý potenciál je. Ale abych vám to vysvětlil, 

budu muset trochu ze široka vysvětlit naší situaci. My jsme historicky významné město kvůli 

těžbě zlata. Nebýt Jílového u Prahy, Karel IV. by neměl z čeho financovat stavbu Nového Města 

Pražského. Již mnoho let jsou zpřístupněny některé historické štoly a probíhá v nich prohlídka 

s průvodcem. To je asi takový hlavní turistický „tahák“ našeho města. Jenže ty štoly jsou 

v okrajových oblastech, jejich návštěva nepřiláká návštěvníky do centra města, aby zde udělali 

útratu v obchodech, restauracích nebo využili hotely (které mimochodem téměř nemáme). 

Máme ale štěstí, že v rámci archeologických prací již byl odhalen celý komplex štol, který vede 

z Žampachu až do centra Jílového, výlez by mohl být blízko náměstí. Je to samozřejmě ještě 

otázka několika let, ale předpokládáme zpřístupnění pro návštěvníky. Tento unikát by nám 

mohl nalákat mnoho návštěvníků a zvýšit atraktivitu města. Protože vchod do štol bude 

v oblasti Žampachu, jeví se jako docela rozumný předpoklad, že by část těch lidí mohla přijet 

právě vlakem.  

Vskutku zajímavé. Tak vám přeji, ať se tento projekt vydaří.  Děkuji za rozhovor. 

  



 

Příloha 5 Rozhovor se starostou města Týnec nad Sázavou, Martinem Kadrnoškou 

Rozhovor uskutečněn 11.3.2020, autorizován 

Dobrý den, pane starosto. Rád bych se Vás zeptal, jakožto zástupce Týnce nad Sázavou, 

jaký význam pro vaše město má železniční trať 210 označovaná jako Posázavský Pacifik? 

Myslím, že Posázavský Pacifik má význam jako alternativa k silničnímu spojení. 

Autobusy do Prahy cestou často stojí v kolonách. Vlak je z tohoto pohledu spolehlivější, 

rychlejší a jede až do centra Prahy. A v létě železnici hojně využívají turisté. 

Pak má trať také funkci objízdné tratě pro trasu Praha – Čerčany ( – České Budějovice). 

Kdyby z nějakého důvodu musel být na delší dobu zastaven provoz na hlavní trati mezi Čerčany 

a Prahou, tak po trati Posázavského Pacifiku mohou vlaky tento úsek objet. 

Takže má pro vaše město vlak význam i v pravidelné příměstské dopravě? 

Železnice je pro město významný potenciál. Už od doby vzniku železnice. Díky 

železnici ve městě vznikl průmysl a město se mohlo rozrůstat. Nyní už výroba ve firmách Jawa 

a Metaz není tak rozsáhlá, takže zaměstnanci nejezdí do Týnce, ale Týnečáci jezdí za prací 

především do Prahy a také do Benešova. A k tomu mohou využít spojení vlakem do Čerčan, 

kde přestupují na spoje Benešov-Praha. Mohou využít i přímé spojení do Prahy - vlakem přes 

Vrané na Hlavní nádraží nebo autobusem 339 na Budějovickou. Vzhledem ke kvalitě vozového 

parku je ale spojení přes Vrané velmi nepohodlné soupravy Regionova nejsou na hodinové 

cestování vhodné. Myslím, že spojení do centra bez nutnosti přestupu na MHD je další 

výhodou, proč lidé vlakem jezdí. 

Tak to bylo k příměstské dopravě. Teď by mě ještě zajímalo, jak vidíte současný 

význam Posázavského Pacifiku v cestovním ruchu? 

Cestovní ruch je v Týnci významný v především létě. Máme tu tábořiště, půjčovnu lodí, 

lanový park, in-line stezku. Krom toho je možné navštívit městské muzeum a hrad s 

vyhlídkovou věží. Především v letní sezóně pořádáme různé kulturní akce. Na území města se 

nachází půvabná zřícenina Zbořený Kostelec a nedaleko je vojenské muzeum Lešany. Také je 

tu asi 500 chat a rekreačních objektů. A to vše snadno dostupné právě Pražanům a především 

vlakem. Malebnou krajinou Posázaví. No a ve prospěch Posázavského Pacifiku bych řekl, že 

cyklisti, když chtějí ušetřit síly, tak z prostorových důvodů použijí spíše vlak než autobus. Mezi 

turisty je oblíbeným výletem splutí Sázavy z Týnce do Pikovic. Přijedou autem do Týnce, zde 

zaparkují, sjedou řeku a pak se vlakem (železnice vede podél Sázavy) vrací zpět pro auto. 



 

Ještě mě zajímá, zda máte nějakou představu vývoje Posázavského Pacifiku do 

budoucna třeba i v rámci strategického plánu? 

Letos jsme dokončili jeden z významných cílů našeho strategického plánu - rekonstrukci 

autobusového terminálu u nádraží, aby odpovídal moderním požadavkům. Propojili jsme 

vlakovou a autobusovou dopravu. Navázali jsme na již dokončenou přestavbu nástupišť ve 

stanici. Co se týče vlaku, jak už jsem zmínil, je zásadní modernizace vozového parku. Soupravy 

Regionova, jsou nejen podle mého názoru, ale i jak vnímám názory lidí kolem sebe, naprosto 

nevyhovující a nepohodlné pro pravidelné cestování. Jednak jsou ty vozy velmi hlučné a také 

to hodně drncá. Pohodlné a moderní soupravy by jistě přitáhly další cestující. To je však úkolu 

pro dopravce, které bude vybírat objednatel dopravy, Středočeský kraj. 

Děkuji za zajímavé informace a Váš čas. 

  



 

Příloha 6 Vyjádření starosty městysu Davle, Jiřího Prokůpka, k problematice Posázavského 

Pacifiku 

originální znění emailové odpovědi z 9.3.2020, upraveno pouze formátování 

Dobrý den, 

Posázavský Pacifik bych rozdělil na 2 části.  

1) Posázavský Pacifik se používá většinou jen v součinnosti s jízdou parních lokomotiv. Ty 

jezdí jen v letních měsících jako turistické. 

2) Trať 210 do Čerčan – je využívána jak turisty, tak i lidmi, kteří jezdí vlakem do práce.  

Před čtyřiceti a více lety byl vlak využíván 90 % lidí, kteří jezdili do Prahy do zaměstnání. 

Jelikož ve vlacích byla zima, postupně se jízda vlakem velmi zdražila a nejezdil na čas, bylo 

postupně zrušeno spoustu podniků v Modřanech (Praha), většina lidí začala jezdit autobusem a 

osobním autem. V současné době už se zase část lidí přesouvá na vlakovou dopravu, protože 

jsou neustálé zácpy na Strakonické a vlak v současné době jezdí až na Hlavní nádraží. Vlak 

začíná být opět zajímavý, začíná s ním jezdit stále více lidí, ale stále nejvíce lidí jezdí 

autobusovou dopravou, neb jezdí častěji. Význam železnice bude do budoucna určitě větší. 

V rozvojovém plánu chceme zřídit u nádraží parkovací místa pro automobily. Mohl by vlak 

jezdit častěji. Pozn. při povodních 2002 byla vlaková doprava jediná použitelná. 

Pěkný den a s pozdravem Jiří Prokůpek 

 



 

 

 

Posázavský rychlovlak 

 

Autor neznámý 

 

Posázavský rychlovlak, 

šine si to jako drak, 

šine si to po hrázi, za měsíc dorazí. 

Výkvět trampské kultury, 

natáhne si mundůry a 

           za malou chviličku uslyšíte písničku. 

My jsme parta tuláků, 

my jezdíme v hitláku, 

           osada je s námi spjatá, 

           šerifem je starý táta, 

který pije z tupláku – jako my! 

Kdo se trampem nazývá, 

ať si s námi zazpívá, 

řekneme si u sta hromů,  

nepůjdeme dříve domů, 

 až když se rozednívá – no né! 

My jsme kluci očkovaní satanem, 

my něco zastanem - bá jó, 

vyspíme se třeba někde pod stanem, 

nebo pod kaštanem – bá jó!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokálka 

Autor: Vl. Edda Fořt 

Kampak to lidi spějete, 

Kdepak za chvíli budete? 

Každý se souží, po autu touží, 

na něco skoro při tom zapomenete, 

je to ta lokálka udýchaná, 

celičkým národem milovaná, 

pláč půjde městem, dědinou, 

až naše dráhy zahnynou. 

 

Až do osady po trati, 

vlak si to pěkně šišatí, 

to pohodlíčko, svlíkneš si tričko, 

vždyť nahý tělo přece na cti netratí, 

v autobuse jízda na blatníku, 

znamená zůstati na patníku, 

ten, kdo to zaživa pochopí, 

jak je, když tě auto vyklopí. 

 

Vždyť letíš jako na ptáku, 

ve vagoně či hitláku, 

řekni mi hezky, když zrajou švestky, 

co bys dělal, kdybys nejel ve vlaku? 

Když zvelebený jsou naše dráhy, 

Neplkej národe, že jsou drahý, 

Je to přec zázrak veliký, 

ty železniční podniky. 

 

Lokálka hvízdá jako vyděšná, 

tak je príma celá ověšená, 

na střeše bývá totálně vzduch, 

ochranou nám tu Velký Duch, 

mašina zpívá píseň uhekanou, 

co na tom mírně když se uhne                                                                                   

stranou, 

jen kdyby se s námi rozsypala, 

pak by mnohá očka zaplakala. 

 

Příloha 7 Trampské písně o Posázavském Pacifiku

výběr z: Berka, M. (1991): Posázavský Pacifik. Historie železnice a trampingu na Zlaté řece. NADAS, Praha. 
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