UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Přírodovědecká fakulta
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

EVA JANSOVÁ

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem
na změny vyjížďky do zaměstnání
Diplomová práce

Praha 2008

Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání

Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně za pomoci níže uvedených
a v textu citovaných pramenů a literatury.
…...................................
Eva Jansová

2

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání

Ráda bych zde poděkovala panu RNDr. Miroslavu Maradovi, Ph.D. za
cenné rady a pomoc při zpracovávání diplomové práce a za trpělivost
a ochotu při konzultacích.
Poděková ní patří také mé rodině a přá telům za celkovou podporu
během mé ho studia.

3

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání

Obsah
Obsah................................................................................................................. 4
Seznam obrázků ................................................................................................ 6
Seznam tabulek ................................................................................................. 6
Abstrakt ............................................................................................................. 8
Abstact............................................................................................................... 9
1

Úvod ......................................................................................................... 10

2

Diskuse s literaturou................................................................................. 12
2.1

Doprava a regionální rozvoj ................................................................................12

2.2

Železnice a regionální rozvoj...............................................................................13

2.3

Nákladní železniční doprava a regionální rozvoj ................................................15

2.4

Osobní železniční doprava a regionální rozvoj....................................................16

3

Vymezené území ...................................................................................... 23

4

Základní charakteristika regionu.............................................................. 26

5

4.1

Historie vzniku a výstavby železniční tratě .........................................................26

4.2

Sociogeografická charakteristika.........................................................................28

4.2.1

Vývoj počtu obyvatel....................................................................................30

4.2.2

Průmyslová výroba ......................................................................................33

4.2.3

Vývoj využití ploch .......................................................................................38

Změna vyjížďky do zaměstnání mezi roky 1991 a 2001 ......................... 42
5.1

Úvod, dílčí cíle a hypotézy ..................................................................................42

5.2

Metodika hodnocení vyjížďky.............................................................................43

5.3

Změna počtu vyjíždějících za prací .....................................................................45

5.4

Změna hlavních směrů a intenzit vyjížďky do zaměstnání .................................47

5.5

Analýza vyjížďky do zaměstnání v roce 2001 z hlediska využitého dopravního

prostředku ........................................................................................................................51

6

5.5.1

Vyjížďka za prací podle využití dopravního prostředku v roce 2001 ..........51

5.5.2

Automobilizace domácností .........................................................................53

5.5.3

Nabídka autobusových a vlakových spojů veřejné hromadné dopravy .......55

5.5.4

Korelace nabídky a poptávky spojů veřejné hromadné dopravy .................58

Závěr......................................................................................................... 61
4

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání

7

Seznam použitých pramenů a literatury................................................... 64

8

Přílohy ...................................................................................................... 68

5

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání

Seznam obrázků
Obrázek 1 - Vyjížďka do zaměstnání podle využitého dopravního prostředku – železniční
doprava……………………………………………………………………….19
Obrázek 2 - Počet osobních automobilů na 1000 obyvatel v roce 2001……………………..20
Obrázek 3 - Vymezené území. ………………………………………………………………24
Obrázek 4 - Mikroregionální příslušnost obcí studovaného území podle sociogeografické
regionalizace Česka (2001)…………………………………………………..25
Obrázek 5 - Index změny podílu počtu vyjíždějících za prací a počtu obyvatel obce mezi
roky 1991 a 2001……………………………………………………………....46
Obrázek 6 - Změna hlavního směru vyjížďky za prací mezi roky 1991 a 2001……………..49
Obrázek 7 - Změna 2. směru vyjížďky za prací mezi roky 1991 a 2001………………….....49
Obrázek 8 - Index změny počtu vyjíždějících za prací v hlavním směru vyjížďky………....51
Obrázek 9 - Změna pozice Prahy ve směru vyjížďky za prací mezi roky 1991 a 2001……..51
Obrázek 10 - Podíl dopravního prostředku využitého při cestě do zaměstnání na celkovém
počtu výjezdů…………………………………………………………………..53
Obrázek 11 - Podíl bytů s automobilem z celkového počtu bytů v obci…………………….55
Obrázek 12 - Nejvíce využívaný dopravní prostředek při vyjížďce za prací………………..56
Obrázek 13 - Podíl vlakových a autobusových spojů vyjíždějících z obce ve všední den…..57
Obrázek 14 - Absolutní počet vyjíždějících vlakových a autobusových spojů……………...58

Seznam tabulek
Tabulka 1 – Vývojový index změny počtu obyvatel v letech 1869–2001…………………...31
Tabulka 2 – Korelační matice (relativní hodnoty)…………………………………………...59
Tabulka 3 – Korelační matice (absolutní hodnoty)………………………………………….61

6

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání

„Přes všechny svízele i těžkosti lidí u dráhy zaměstnaných i dráhou všelijak dotčených,
dráha přeci jen přinášela mnoho nového jak pro lid, tak pro celé Posázaví.“
(Berka 1991, s. 90)
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Abstrakt
Tato práce se zabývá problematikou dopravy a regionálního rozvoje, tedy vlivem
dopravní infrastruktury na regionální a lokální rozvoj, konkrétně pak vlivem lokální
železnice. Hlavním cílem této práce je zhodnotit změnu vyjížďky do zaměstnání mezi roky
1991 a 2001 v území v Posázaví, jehož osu tvoří lokální železniční trať v úseku Vrané nad
Vltavou – Světlá nad Sázavou.
První část práce se věnuje vybraným příkladům, jak železnice ovlivnila a ovlivňuje
rozvoj regionu. Byl prokazován vliv železnice na populační velikost obcí, na lokalizaci a
rozvoj průmyslu, na změny ve využití ploch území, i na to, a v jaké míře je trať využívána
v současné době. Druhá část se věnuje podrobnějším analýzám změn vyjížďky do
zaměstnání mezi roky 1991 až 2001, a to z pohledu změny počtu vyjíždějících, změny
hlavních směrů a intenzit vyjížďky a také z hlediska využití dopravního prostředku při cestě
do zaměstnání.
V závěrečné kapitole jsou shrnuty zjištěné výsledky a konečný závěr celé práce se mimo jiné
zabývá nastíněním příležitostí pro uvedenou lokální trať.
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Abstact
These theses are written about public transport and regional development, about
influences of transport infrastructure on regional and local developments, to be specific about
influence of local railway. Main aim of this work is to evaluate changes in commuting to
work between the years 1991 and 2001 in area of Posázaví. This area has a local railway
route between Vrané nad Vltavou – Světlá nad Sázavou.
First part of my work is dedicated to few chosen examples; how railway influenced
and is still influencing development of regions. Influence of railway on the size of villages,
localization and development of industries, changes in exploitation of terrain and also in
what extend is railway used in present time. Second part is dedicated to more detailed
analysis of changes in travelling into employment between the years 1991 and 2001, which
means: amounts of commuters, changes in direction of travel, intensity of travel and usage of
public transport into employment.
Last chapter is a final summary and final conclusion of this work; including
opportunities for mentioned local railway.
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1

Úvod
Tato práce se zabývá problematikou vlivu dopravní infrastruktury na regionální a

lokální rozvoj, konkrétně vlivem lokální železnice. Jakými způsoby železnice ovlivňuje své
okolí, je její vliv stále stejný, nebo se s časem mění? Tato problematika byla zkoumána na
lokální trati v Posázaví, v úseku Vrané nad Vltavou – Světlá nad Sázavou.
V literatuře je možné se setkat častěji spíše s historií a informacemi o tzv. hlavních
tratích, které byly vystavěny jako jedny z prvních. Méně často je možné se seznámit
s analýzou územních dopadů lokálních tratí, jejich vlivy na území nelze opominout. Pro
region, kterým procházejí, ve své době totiž byly a někde stále jsou velmi důležité. Ve
většině případů byly významným nositelem rozvoje, neboť oblast, kterou procházejí, se stala
dostupnější, jak pro obyvatelstvo, tak např. pro průmysl. V současnosti je řada těchto tratí
rušena nebo ve velmi malé míře využíváno, neboť se nevyplatí financovat jejich provoz. Ve
své době však měly pro „svůj“ region nenahraditelný význam.
Ke zpracování tohoto tématu mě mimo jiné přivedly mé vzpomínky a zážitky
z dětství, kdy jsem se svou rodinou jezdila z Prahy na chatu do Kamenného Přívozu, a to
právě vlakem po zmiňované lokální trati. Zajímalo mě, zda je v současné době stejně
využívaná, jak tomu bylo v minulosti, jakou funkci zastávala, jaký význam měla pro
Posázaví dříve a jak se její funkce měnila s časem.
Obecným cílem této práce je zhodnotit vlivy této trati na území v její blízkosti, zjistit,
jakým způsobem měnila a ovlivňovala funkci území, jímž prochází, a jaký vliv měla a má na
společnost a lidskou činnost v její blízkosti. Práce je ve své druhé části zaměřena na
podrobnější hodnocení dojížďky do zaměstnání ve zkoumaném území, s důrazem na význam
železniční dopravy při cestě za prací.
Celá práce je strukturována následovně. Po úvodu následuje kapitola věnující se
diskusi s literaturou. Zabývá se vlivem dopravy na regionální rozvoj jak obecně, tak
i speciálně vlivem železnice. Dále následují kapitoly zaměřené specificky na vlivy osobní a
nákladní železniční dopravy. Navazuje kapitola, ve které je vymezena zkoumaná oblast. Po
ní následuje část zabývající se obecnou geografickou charakteristikou a historií výstavby
zkoumané lokální tratě. Součástí této kapitoly jsou dílčí analýzy hodnotící vliv trati na rozvoj
průmyslu, změn využití ploch a na proces koncentrace obyvatelstva. Poté následují kapitoly
specifikující hypotézy o vyjížďce do zaměstnání a metodiku jeho hodnocení. Vlastní analýzu
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změn v dojížďce v letech 1991 – 2001 z hlediska její intenzity, směrů a použitého
dopravního prostředku obsahuje stěžejní kapitola 5. Práci uzavírá závěrečná kapitola, kde
jsou shrnuty dosažené výsledky a zhodnoceny stanovené cíle a hypotézy práce.
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2
2.1

Diskuse s literaturou
Doprava a regionální rozvoj
Vliv dopravní infrastruktury na regionální rozvoj je stále diskutovaným a probíraným

tématem. Většina prací se jím zabývá v souvislosti s historickým či historicko-geografickým
vývojem, neboť rozvoj dopravy a především železnice sehrál svou hlavní roli v době
průmyslové revoluce. Na touto problematiku se vyskytuje několik názorů. Je zřejmé, že
„…vlivem výstavby železničních tratí docházelo, zvláště v 2. pol. 19. století, k významnému
zlepšení dopravní dostupnosti dotčených lokalit, což se projevilo zejména koncentrací
obyvatelstva a velkých průmyslových závodů do území podél hlavních tratí a významných
křižovatek.“ (Marada, Květoň, Vondráčková 2006). Můžeme však najít i případy, kdy
výstavba železnice měla na území negativní dopady. Jde především o lokální tratě, v jejichž
důsledku nastal odliv významných aktivit do lépe přístupných jádrových oblastí, a to mělo za
následek zvyšování polarizace území.
Samozřejmě je nutné zohlednit i časové hledisko. Jiný význam měla železnice
v období průmyslové revoluce, jiný má dnes, kdy se využívají jiné a mnohdy efektivnější
druhy dopravy. Moučková (2006) uvádí, že „první komunikace vlastně vznikaly z toho
důvodu, aby mohlo dojít k propojení nalezišť surovin s přístavy. Často se jednalo
o železniční spojení z důvodu přepravy velkého množství objemného nákladu. Podél těchto
komunikací se postupně začaly rozvíjet drobné aktivity, až se později staly osou rozvoje (tzv.
koloniální vzorec dopravy). V tomto období tedy nemohlo být dosaženo rozvoje bez
dopravy, protože ta sloužila k přemístění surovin a k rozvoji obchodu.“ V té době železnice
pomáhala rozvoji průmyslu a následně obchodu v regionu, což významně ovlivnilo rozvoj
regionu jako celku. V současné době nejsou vlivy železniční infrastruktury na regionální
rozvoj tak patrné. Rozmístění některých tratí neodpovídá nynějším potřebám hospodářství,
což je také důvod jejich nízkého využívání, či rušení částí tratí, či naopak k jejím
rekonstrukcím a modernizaci. V dnešní době se působení železnice projevuje v souvislosti
s vysokorychlostními tratěmi, které přináší lepší dostupnost na nadnárodní úrovni.
Také v obecných teoriích regionálního rozvoje lze nalézt zmínky o vlivech dopravy.
Například tzv. lokalizační faktory (např. dopravní náklady, naleziště surovin a cena pracovní
síly), které definoval Alfred Weber, se staly základem pro lokalizační teorie. Weber se ve
svých modelech „...zaměřil na nalezení optimální lokalizace podniku prostřednictvím
minimalizace dopravních nákladů.“ (Blažek, Uhlíř 2002, s. 59).
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Problematice lokalizačních teorií se dále věnovali např. všeobecně známí badatelé
J. H. von Thünen, Walter Christaller, August Lösch a další.
Další teoriemi, kde byl zkoumán vliv dopravních nákladů na regionální rozvoj, byly
teorie jádro – periferie. Pro jádro zde byla charakteristická centrální poloha a dobrá dopravní
dostupnost, naopak za typický znak periferie je považována značná vzdálenost od hlavních
center či center regionu. Proto byla doprava v těchto teoriích považována za velmi důležitý
prvek rozvoje regionu.

2.2

Železnice a regionální rozvoj
O železnici a počátcích železniční dopravy se píše především v souvislosti

s průmyslovou revolucí. Jak uvádí M. Hlavačka (1990), převratné změny v dopravě byly
nedílnou součástí průmyslové revoluce. Základem bylo vynalezení parního stroje, na jehož
základě byl vytvořen nový dopravní systém, který umožňoval spolehlivou a především
masovou přepravu nákladů a pracovních sil na víceméně libovolné vzdálenosti. Počátky
revoluční proměny dopravy v českých zemích spadají přibližně do poloviny 30. let 19.
století, kdy byla zahájena příprava a došlo k vlastní stavbě první parostrojní železnice, a kdy
byly poprvé vyzkoušeny technické a ekonomické možnosti parolodní dopravy.
Vztah průmyslové revoluce a počátků železniční dopravy byl velmi úzký. Tzv.
revoluce v dopravě, a to hlavně „výstavba parní železniční sítě, se stala základnou pro
masové ukládání kapitálu a tedy obrovským a do té doby nevídaným impulsem pro rozvoj
výroby v řadě průmyslových odvětví, malovýrobě a také zemědělství“ (Hlavačka 1990,
s. 18). Rozmach průmyslové výroby především v hutnictví železa, uhelném průmyslu a
strojírenství „umožňoval na jedné straně vybudování nového, technicky dokonalejšího
dopravního systému, na druhé straně tento systém zároveň podporoval dynamičtější růst
nejen těchto odvětví těžkého průmyslu, ale také všech odvětví, a to především zrychlením,
zlevněním a pravidelností dopravy, odpoutané od nepříznivých povětrnostních podmínek
a orientací na hromadnou dopravu na velké vzdálenosti“. (Purš 1973 – citace v Hlavačka
1990, s. 18).
Z ekonomického hlediska mělo fungování železnic dalekosáhlé následky. Spolehlivá
a na tehdejší dobu rychlá doprava „zrychlila obrat kapitálu, ... zpřístupnila a rozšířila trhy,
tím zvýšila množství prodávaného zboží“ (Hlavačka 1990, s. 21). Stavba a provoz železniční
dopravy také umožnily rychlý růst měst a otevřely městskému trhu nové zdroje dovozu
surovin. S tím souvisí skutečnost, že železnice tak proměnila geografickou strukturu
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hospodářské aktivity, „nové trati umožnily zprůmyslnění dosud zaostalých oblastí, které
měly sice dostatek surovin a pracovní síly, avšak byly až doposud odloučeny od rozvíjejícího
se kapitalistického trhu velkými vzdálenosti a drahou dopravou“. (Purš 1973 – citace
v Hlavačka 1990).
Dále také díky své vysoké náročnosti na koncentraci pracovních sil železnice
podnítila masovou migraci obyvatelstva, urychlovala proces urbanizace, celkově přispívala
ke zvyšování kulturní úrovně obyvatelstva a podílela se na utváření nového životního
prostředí. Železnice tedy urychlovala proměny nejen ve výrobních silách, ale také v sociální
struktuře společnosti (Hlavačka 1990).
Tam, kde průmyslová revoluce nastoupila s relativním opožděním, působila výstavba
a následné fungování železnice jako důležitý „ekonomický a všeobecný multiplikátor,
působící ... nejen na zrychlení ekonomického růstu, ale také na zvýšení celkové kulturní
úrovně obyvatelstva“ (Purš 1973 – citace v Hlavačka 1990).
V odborné literatuře je možné se setkat s historií výstavby a provozu železniční sítě
obecně v českých zemích, s vývojem železniční dopravy na našem území, dále také
podrobněji s hlavními tratěmi našeho území. Jsou to již několikrát zmiňované publikace
M. Hlavačky (1990, 1995), nebo J. Honse (1975). Co se týká tzv. lokálních, místních tratí,
v literatuře jsou jaksi v pozadí a je jim věnována jen okrajová pozornost. Je však nutné si
uvědomit, že tyto tratě jsou též důležité pro optimální fungování železniční dopravy jako
celku.
Lokální tratě měly ve své době, a některé stále mají, pro region, kterým procházely,
nezastupitelný význam. Dopravně zpřístupnily ty regiony, které doposud nebyly zapojeny na
železniční síť, a tím umožnily jejich další rozvoj. Sice se o těchto tratích píše méně, existují
však publikace a internetové stránky, které se jednotlivými místními tratěmi zabývají.
Důvodem menšího zájmu o dopravní problematiku na nižších regionálních řádech je podle
M. Marady (2003) obecně obtížná sledovatelnost dopravních jevů a také nízká kvalita datové
základny spolu s obtížnou dostupností dat.
Jak uvádí J. Hons, železnice musely, „jako jediná mechanizovaná doprava,
proniknout až do vlásečnic dopravního oběhu a nahradit pomalou a drahou silniční dopravu
potahovou. Stalo se to způsobem odpovídajícím menšímu dopravnímu významu nových
drah, které z větší části nahrazovaly svoz do železničních stanic hlavních drah a rozvoz
silničními povozy, a jen někdy vytvářely delší souvislé trati regionálního významu“ (Hons
1975, s. 146).
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Konkrétní informace o trati Vrané nad Vltavou – Čerčany byly převážně čerpány
z regionálních studií. Např. M. Berka (1991) se zabývá podrobně touto tratí ve své knize
Posázavský pacifik. Její historií, výstavbou a celkovým vlivem na Posázaví. Dále se o této
trati a její výstavbě krátce zmiňuje J. Hons (1975). Dalším zdrojem informací, zvláště
o výstavbě a historii trati, je publikace M. Krátkého 100 let Posázavského pacifiku (1997),
kde autor podrobně píše o výstavbě lokální trati Modřany – Dobříš a Čerčany – Jílové. Také
se zabývá technickými zajímavostmi, jednotlivými zastávkami na dráze, vývojem vozového
parku apod.
2.3

Nákladní železniční doprava a regionální rozvoj
Podíl přepravy nákladu po železnici byl v minulosti Československu až do roku 1989

značný. Důvodem byla hustá železniční síť, dále také vysoká surovinová náročnost těžkého
průmyslu, který měl výrazný podíl na celkovém národním hospodářství. Mnoho surovin se
přepravovalo na velké vzdálenosti po naší zemi i ze zemí východních a opačným směrem.
V porovnání se západním světem byla u nás přeprava nákladů několikanásobně vyšší.
V západních zemích volný trh v dopravě a masivní investice do silniční infrastruktury
vytvořili podmínky pro rozvoj silniční dopravy. Vývoj automobilového průmyslu umožnil
nákladním silničním dopravcům nabízet komplexní logistické služby. Tyto procesy u nás
nastoupily až po roce 1989 v období transformace (Pospíšil, Polanský 2006).
Revoluce v dopravě, a to především opět výstavba a provoz parní železniční dopravy,
umožnila rozvoj průmyslu, „rozmach hutnictví železa, uhelného průmyslu, strojírenství,
průmyslové výroby stavebních hmot a potravinářského průmyslu“ (Hlavačka 1990, str. 18)
a také „snadnější dopravou surovin (uhlí, rud, dříví, řepy, brambor apod.), dále různých
zemědělských plodin a průmyslových výrobků, a konečně i rozšířením osobní dopravy se
rychle zintenzívnil vnitřní trh jak výrobků, tak pracovní síly; to přispělo k sepětí českých
zemí“ (Purš 1960).
Nejenže železnice podnítila rozvoj různých odvětví průmyslu v regionu tím, že
zpřístupnila oblast a zajistila snadnější dopravu, ale také samotná výstavba a provoz
železnice umožnily rozvoj především těžkému průmyslu. Jen pouhé „zavádění železnic
vyvolávalo vzrůst poptávky po železných výrobcích (kolejnice, výhybky, mosty, suroviny
pro strojírenství), po uhlí a dřevu, strojírenských výrobcích (lokomotivy, tendry, nákladní
a osobní vagóny) i po stavebních hmotách“ (Hlavačka 1990, s. 20). Dále také nebývalá
koncentrace pracovních sil vytvářela vyšší poptávku po zemědělských a potravinářských
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výrobcích. Nejen počáteční výstavba železničních tratí, ale také jejich pozdější pravidelná
údržba výrazně profilovala dodavatelská odvětví průmyslové výroby.
Výstavba železnic hrála ve všech regionech úlohu iniciátora rozvoje ekonomiky.
„V národním, evropském a světovém měřítku vytvářela poptávku po produktech těžkého
průmyslu a strojírenství a dodatkovou poptávku po výrobcích lehkého a potravinářského
průmyslu a zemědělství“. (Hlavačka 1990, s. 20). Tato poptávka vyvolávala v těchto
odvětvích rozšiřování a kvalitativní proměňování výroby.
Jedním z významných odvětví, které také výstavba železnice ovlivňovala, je
zemědělství. Přítomnost železnice umožnila nový rozvoj zemědělské výroby. Zvláště
výstavba lokálních drah po roce 1880 vyvolala v úrodných oblastech intenzifikaci
zemědělství, umožnila pěstování nových zemědělských plodin pro zpracovatelský průmysl,
orientaci na tržní plodiny a podpořila vznik návazného potravinářského průmyslu (zejména
cukrovarnictví) a tím i vyšší koncentraci obyvatelstva (Marada 2003).
„Půda sama o sobě je jednou ze základních složek životního prostředí a zároveň
základním výrobním prostředkem v zemědělství. Změny ve využití půdy způsobují a také
odrážejí změny životního prostředí. Například velký podíl orné půdy v určitém území
naznačuje jeho větší ekologickou zranitelnost a zřejmě i horší ekologickou situaci ve
srovnání s územím s větším počtem trvalých travních porostů, lesů, vodních ploch a
mokřadů“. (Jeleček 1995, s. 277-278).
V Posázavské oblasti se rozšířilo právě pěstování cukrové řepy, neboť její odvoz do
cukrovaru Modřany byl železnicí zajišťován. Řepná oblast tehdy zasahovala až po Kácov.
Jinou plodinou, která se začala hojně pěstovat, byla čekanka (Berka 1991).
2.4

Osobní železniční doprava a regionální rozvoj
Železniční doprava nebyla a není využívána jen pro přepravu nákladů, ale také osob.

Význam této funkce železnice se začal zvyšovat až později a zvláště některé tratě byly
významnými osobními dopravními spoji. V poslední čtvrtině 20. století docházelo
k výraznému poklesu podílu železnice na přepravních výkonech osobní dopravy oproti
nákladní dopravě, což bylo způsobeno nástupem individuální automobilové dopravy. Tento
vývoj dále akceleroval v posledním desetiletí 20. století v souvislosti s transformací
dopravního chování obyvatel.
V následujících několika letech by obecně v Česku mohlo dojít pouze k velmi
mírnému poklesu přepravního výkonu, neboť můžeme mluvit o jistém stabilním počtu

16

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání
cestujících, kteří využívají dopravu po železnici, např. pravidelně jezdí do zaměstnání či škol
vlakem. (Pospíšil, Polanský 2006). Větší význam má zejména v aglomeracích, popřípadě
jako dálková doprava.
Je však nutné si uvědomit, že s předpokládaným růstem ekonomické úrovně obyvatel
v Česku by se mohla ještě zvýšit poptávka po individuální automobilové dopravě.
„Rekreace je jednou z nejvýznamnějších a nejkomplexnějších součástí volného, tj.
mimopracovního času. Jejím nejvlastnějším obsahem není produkt, ale prožitek. Proto také
rekreace není a ani nemůže být homogenní, nýbrž zahrnuje rozsáhlou stupnici rozmanitých
činností a aktivit.“ Rekreace „… úzce souvisí s růstem životní úrovně, se zvyšujícím se
podílem volného času, se stoupající mobilitou společnosti a je zároveň dokladem závažných
proměn v samých základech životních způsobů společnosti.“ (Gardavský 1986).
Jedním ze způsobů, který je považován za způsob rekreace, je u české populace pobyt
ve vlastních rekreačních objektech, v objektech tzv. druhého bydlení. S typem těchto objektů
je možné se setkat na mnoha místech našeho území, přičemž největší intenzitu lze nalézt
v zázemí velkých měst, především Prahy. Jak uvádí Fialová (2000), vlastnictví a využívání
objektů druhého bydlení patří k životnímu stylu velké části městského a zčásti i venkovského
obyvatelstva Česka.
Vymezený region spadá do tzv. Středočeské rekreační oblasti, kterou tvoří část území
hl. m. Prahy, dále okresy Praha-východ, Praha-západ a velká část okresů Benešov, Příbram,
Beroun, Rakovník, Kolín, Kutná Hora, příp. menší části dalších středočeských okresů. Je to
oblast s nejvyšší intenzitou zástavby objektů individuální rekreace (OIR), a také sem směřuje
mnoho turistů na výlety za krásami přírodního prostředí. V práci zaměřené na dopravně
geografickou problematiku je vhodné zdůraznit téma pohybu za rekreací. Rekreační dojížďka
představuje vztah mezi obcí lokalizace objektu individuální rekreace a obcí (příp. okresem)
trvalého bydliště vlastníka. Představuje velmi významnou součást prostorové mobility
obyvatelstva i díky své frekvenci a periodicitě. Účastní se jí víceméně pravidelně nejméně
1,5 mil. obyvatel (Vágner, Fialová 2004).
Pod pojmem rekreační dojížďka si lze představit proudy dojížďky z konkrétního
místa do určitých konkrétních rekreačních objektů, kterých se účastní jak „vlastníci objektů“,
za nimiž je nutno vidět periodickou (sezónní či celoroční) dojížďku, tak i návštěvníci
majitelů OIR, ostatní rekreační návštěvníci území, trvale bydlící obyvatelé, či osoby, které
územím pouze projíždí. Odhady těchto pohybů jsou značně subjektivní, nelze je podložit
žádnými daty.
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Jak uvádí Procházka (2001), téměř 37 % rekreační dojížďky v Česku probíhá
v malých proudech v širokém rozptylu na území jednotlivých okresů, a to převážně
z okresních a dalších měst do rekreačně atraktivních obcí vlastního okresu, více než 32 %
tvoří dojížďka z Prahy, třetí část představuje dojížďka z ostatních velkoměst do vlastního
kraje 17 % (vyloučena Praha). Další část tvoří pohyb za rekreací mezi jednotlivými okresy,
přičemž hlavním zdrojem tohoto pohybu jsou okresní města. Nejnižší pohyb za rekreací je
mezi kraji. Z tohoto vyplývá, že se zvyšující se vzdáleností okresu výskytu OIR a okresem
bydliště jeho vlastníka se snižuje dojížďka. Praha je největší centrum vlastníků OIR a její
váha dojížďky se u vzdálenějších okresů snižuje.
V 70. letech 20. století byla dojížďka z Prahy do OIR koncentrována hlavně do
okresů Praha-západ a Praha-východ, a to převážně do jejich jižních částí. Dále pak jižním či
jihovýchodním směrem do dalších okresů Středočeského kraje, jako je Beroun, Benešov,
Příbram, Kutná Hora a Kolín. Tyto směry pohybu byly jistě způsobeny historickým vývojem,
a to především s předválečným lidovým trampským hnutím, průkopníkem první výstavby
trampských chat a osad v zázemí hlavního města, v údolí vodních toků Sázavy, Vltavy,
Berounky a dalších. Později také budování rekreačních domů a vilek, kde bohatší rodiny
z Prahy trávili své dovolené. Dále pak také rozsáhlá výstavba nových chat na konci
padesátých a šedesátých let minulého století. Velký význam pro rekreaci v této oblasti měla
také velká atraktivita přírodního prostředí a snadná dopravní dostupnost.
Od sedmdesátých do devadesátých let 20. století došlo k obrovskému nárůstu
rekreačního tlaku na celé jižní zázemí Prahy, resp. na všechny okresy Středočeského kraje
a i dále do vzdálenějších oblastí.
Závěrem je tak možné říci, že druhé bydlení v Česku, hlavně chataření, dostalo po
první světové válce originální impulz, který se dodnes odráží nejen ve vzhledu objektů
a rekreačních lokalit, ale i v aktivitách a celkovém životním stylu i současných
individuálních rekreantů (viz Vágner 2003, s. 99–106). Za hlavní lokalizační faktory objektů
druhého bydlení lze považovat okolí větších měst, údolí vodních toků, břehy přehrad a
dalších vodních ploch, okraje lesních porostů, horská podhůří i výše položené oblasti.
Významnou roli hraje i kvalita životního prostředí, časová dostupnost automobily i úroveň
veřejné dopravy, příp. další infrastruktura a vybavenost službami.
Jiným dopravním aspektem je pracovní vyjížďka, která představuje jeden ze
základních pohybů obyvatel na mikroregionální úrovni v Česku. Pokud se zaměříme na
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využívání železniční dopravy při vyjížďce do zaměstnání, je patrné, že mezi jednotlivými
okresy v Česku existují značné rozdíly (viz Obrázek 1).
Obrázek 1: Vyjížďka do zaměstnání podle využitého dopravního prostředku – železniční
doprava

Zdroj: Marada, Květoň, Vondráčková (2006)
Tyto rozdíly jsou ovlivněny mnoha faktory. Jsou způsobeny především historickým
vývojem jednotlivých území a železniční sítě, dostupností železničních spojů a celkovými
podmínkami pro železniční dopravu. Železnice má celkově při dopravě do zaměstnání jen
sekundární význam a větší význam má pouze v několika okresech. Nejvyšší podíl pracovní
vyjížďky je spojen s okresy Nymburk, Kolín a Plzeň-jih. Vyšší podíl vyjížďky po železnici
se projevil i v dalších okresech, jako je např. Olomouc, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí atd.,
ve kterých se nachází důležité železniční uzly a zároveň jsou zde celkově příhodnější
podmínky pro využívání železniční dopravy. Na druhé straně se ukázalo, že ve venkovských
a periferních oblastech, jako je např. Jeseník, je využití železnice jako dopravního prostředku
do zaměstnání velmi nízký. Důvody toho mohou být pro každý jednotlivý region různé
a bylo by zapotřebí podrobnějšího zkoumání dopravních vztahů v každém regionu zvlášť.
(Marada, Květoň, Vondráčková 2006).
Pro okresy Praha-západ a Benešov, ve kterých leží řešené území, je situace taková,
že v Praze-západ je využití železniční dopravy nižší, než v Benešově. Dá se předpokládat,
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že lidé z bližšího zázemí Prahy využívají spíše individuální automobilovou dopravu, která
převládá nad ostatními druhy dopravy. V okrese Benešov je situace pro železniční dopravu
příznivější, ale i zde převládá individuální automobilová a také autobusová doprava nad
železniční, zvláště u obcí mimo trať České Budějovice – Praha. Obecně můžeme říci,
že systém silniční dopravy má v mnoha případech větší význam, než řídká železniční síť
a pro mnoho sídel se autobusová doprava jeví jako pružnější a efektivnější.
V 90. letech nastal výrazný pokles přepravního výkonu veřejné dopravy (autobusová
a vlaková doprava) a jak uvádí Marada, Květoň (2006), veřejná doprava, zvláště ve
venkovských oblastech, upadla do tzv. bludného kruhu: Rostoucí ceny jízdného podpořily
přechod obyvatelstva na používání individuální automobilové dopravy, čímž se opět snížila
obsazenost a ekonomická rentabilita spojů.
Obrázek 2: Počet osobních automobilů na 1000 obyvatel v roce 2001

Zdroj: http://www.czso.cz
Obrázek znázorňuje míru automobilizace v okresech Česka v roce 2001. Je patrné,
že Čechy jsou více automobilizované nežli Morava. Vysvětlení nelze hledat pouze v potřebě
dostupnosti a bohatství okresů, ale např. i v hodnotovém žebříčku obyvatel. Zvažovat lze
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i efekt kontaktní difúze životního stylu, neboť jihozápad republiky přiléhající k Bavorsku byl
více vybaven automobily již v totalitním období.
Současně s trendem většího využívání automobilové dopravy došlo ke zvýšení míry
automobilizace obyvatelstva i nárůstu používání automobilů. Lze říci, že vývoj, kterým
prošly vyspělé západní země za cca 30 let, proběhl v Česku v koncentrované podobě během
jednoho desetiletí. Počet všech registrovaných motorových vozidel narostl v Česku proti
roku 1990 o 58 %. Stupeň automobilizace (počet obyvatel na jeden osobní automobil) vzrostl
z hodnoty 4,3 v roce 1990 na 2,7 v roce 2004 (v hlavním městě Praze dokonce pod
2 obyvatele na 1 osobní automobil). Proces růstu míry automobilizace má především dvě
příčiny. Jednou z nich je měnící se způsob životního stylu, orientace na západní způsob
dopravního chování a tím spojeno vyšší používání individuální automobilové dopravy.
Druhým důvodem je nezbytnost dopravní dostupnosti center z venkovských oblastí, kde je
nedostatečná dostupnost veřejnou hromadnou dopravou (Marada, Květoň 2006).
V oblastech řidšího osídlení je autobusová a železniční doprava kvůli malé poptávce
po dopravě méně ekonomicky efektivní. Je ovšem nemožné prokázat toto tvrzení pro celé
Česko, neboť data o dopravních výkonech za okresy nejsou centralizována ani za
autobusovou dopravu, železniční doprava vede svoji evidenci tradičně po železničních
tratích. Přesto lze uvedenou tezi považovat za reálnou na základě množství regionálních
studií (např. Květoň 2004, Jansa 2004 aj.).
Za zásadní lze tedy považovat vlivy železnice na populační velikost sídel, na
lokalizaci a rozvoj průmyslové výroby, na změnu ve využití ploch a na přepravu cestujících.
Lze tedy shrnout, mezi nejpodstatnější územní dopady železnice patří podpora
koncentrace obyvatelstva, rozvoj průmyslu a intenzifikace zemědělství a podpora hromadné
dopravy osob za prací a rekreací. Zatímco prvním 3 uvedeným aspektům se z důvodu
omezeného rozsahu práce věnuje pouze okrajově, v rámci charakteristiky sledovaného území
(Kapitola 4), změny v dojížďce za prací s důrazem na význam železniční dopravy jsou
detailně analyzovány v kapitole 5 a jsou stěžejní částí práce. Obecný cíl práce – posoudit vliv
železnice na rozvoj regionu Posázaví a jeho změny v čase – je proto doplněn dílčími cíly
a hypotézami.
Významným faktorem studie je vývoj počtu obyvatel v daném regionu. Jaký byl stav
počtu obyvatelstva před výstavbou železnice a jak vývoj postupoval po započetí provozu
železniční dopravy? Lze předpokládat, že u všech obcí ležících na železnici se počet obyvatel
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zvýší, a to výrazněji u měst než v případě venkovských obcí. Železnice měla pozitivní vliv na
rozvoj průmyslu a zemědělství, tedy sídla na železnici rostla.
Další výzkum se týká hospodářského vývoje, a to především průmyslové, se
zaměřením na dvě města, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou. V práci je porovnáván vývoj
průmyslu v těchto sídlech v minulosti a současnosti. Jílové na rozdíl od Týnce neleží přímo
na železnici, lze tedy předpokládat, že by tento fakt mohl zásadním způsobem vývoj ovlivnit
s tím, že v Týnci nad Sázavou byla v minulosti větší koncentrace průmyslu právě díky lepší
dostupnosti železnicí.
Součástí je také průzkum z hlediska využití železnice průmyslovými podniky.
Nákladní železniční doprava původně byla nejvýznamnějším dopravním prostředkem pro
průmyslové podniky v oblasti. Jak je využívána v současnosti, jakými firmami a jaká je
současný význam železnice?
Železnice měla také jistě vliv na lokalizaci průmyslových podniků. Hlavačka (1990)
píše o lokalizaci potravinářských podniků, a to tak, že v blízkosti železniční tratě bude více
těchto podniků, což pravděpodobně souvisí s nižšími přepravními náklady a s možností
rychlejší přepravy zemědělských plodin či produktů, než tomu bylo u silniční dopravy.
K tomuto výzkumu jsou podklady čerpány z historicko-geografických a regionálních
publikací, z Atlasu československých dějin (1965) a také z vlastního terénního výzkumu.
Železnice měla také vliv na vývoj využití ploch. Lze předpokládat, že vliv bude
výrazný především v nárůstu podílu zastavěných ploch na celkové rozloze regionu, a to
hlavně v bezprostřední blízkosti tratě. Již zmíněný rozvoj průmyslu, vznik nových
průmyslových závodů a v důsledku toho i přísun nového obyvatelstva došlo také k nárůstu
obytné zástavby. Železnice měla také pozitivní vliv na rozvoj zemědělství – důsledek lepších
odbytových možností, a je možné usuzovat, že by mohlo dojít ke zvýšení podílu orné půdy
na celkové rozloze regionu po zprovoznění trati. Zdrojem dat je databáze LUCC, která byla
vypracována na geografické sekci Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
Předmětem dalšího zkoumání je problematika přepravy osob na této trati. Lze
předpokládat, že denní přeprava cestujících během pracovních dnů bude stabilní,
předpokládám zvýšení přepravy během víkendů a také v letních měsících, a to navýšením
počtu o rekreanty. Data budou čerpána ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (dojížďka do
zaměstnání a škol) a z šetření podniku České dráhy, a.s., který každoročně dělá průzkum
obsazenosti železničních spojů a laskavě mi tato data poskytl.
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3

Vymezené území
Vymezování řešeného území vychází z linie železniční tratě č. 210 z Vraného nad

Vltavou do Čerčan a železniční tratě č. 212 z Čerčan do Světlé nad Sázavou, tzv.
Posázavského pacifiku.. Vymezené území tedy tvoří obce, jejichž správními celky prochází
železnice nebo mají relativně blízko a snadno dostupnou železniční zastávku (neleží za
dálnicí, neleží na jiné železniční trati).
Obrázek 3: Vymezené území

Zdroj: Podkladová mapa ArcView
Vymezený region leží v jižní části pražské aglomerace a je ovlivňován celou řadou
vnějších regionálních vazeb. Mezi nejsilnější vazby regionu a jeho okolí patří samozřejmě
vztahy k hlavnímu městu Praze, jako nadřazenému středisku, dále pak na nižší úrovni existují
vazby k městu Benešov (pro Týnec nad Sázavou) jako ke středisku mikroregionálnímu
(Hampl 2005). Město Benešov je populačně silnější centrum s širší nabídkou pracovních
příležitostí i nabídkou služeb a představuje tak pro region nadřazené centrum. Co se týká
měst Jílového, Týnce a Čerčan, je možné říci, že jsou to srovnatelná centra, která si přirozeně
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konkurují v nabízených službách. Totéž platí pro další centra na řece Sázavě, jako je Zruč
nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. Tato města mají svá zázemí, avšak
také spadají k Praze jako nadřazenému středisku. Ledeč nad Sázavou tvoří tzv. subregion B,
tedy je střediskem s částečnou mikroregionální působností (Hampl 2005).
Z hlediska mezoregionální úrovně velká část regionu spadá k Praze a je svou polohou
hlavním městem bezprostředně ovlivňována. Praha je přirozené centrum pracovních
příležitostí, služeb i možností dalších aktivit. Význam Prahy je dále zvýrazněn rozšířením
pravidelné městské autobusové dopravy do zázemí Prahy a do Týnce, které zjednodušuje a
usnadňuje další integrační procesy v rámci Pražského regionu.
Vyjížďka do zaměstnání je jedním ze základních pohybů obyvatelstva na
mikroregionálná úrovni. Jedná se o pohyb z místa bydliště do místa zaměstnání a škol.
Dominantní část těchto pohybů tvoří denní dojížďka, která je pro relativně snadnou
dostupnost dat (Sčítání lidu, domů a bytů) využívána k sociogeografické regionalizaci.
Obrázek 4: Mikroregionální příslušnost obcí studovaného území podle sociogeografické
regionalizace Česka (2001)

Zdroj: Hampl (2005)
Obrázek 4 znázorňuje sledované území v rámci sociogeografické regionalizace v roce
2001 podle Hampla (2005). Je patrné, pod která mikroregionální centra „spadají“ části
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řešeného území. Většina obcí spáduje k hlavnímu městu, část do Benešova, Vlašimi, Ledče
nad Sázavou a obec Světlá nad Sázavou do Havlíčkova Brodu.
V uvedené regionalizaci je pracovní vyjížďka základním kritériem pro vymezení
elementárních funkčních regionů – mikroregionů 1. stupně, základních stavebních jednotek
celého regionálního systému. Hlavní význam při vymezování těchto regionů má převládající
směr pracovní vyjížďky z jednotlivých obcí (nestředisek) do vybraných středisek. Jelikož
intenzita pracovní dojížďky výrazně převyšuje intenzitu ostatních forem prostorové mobility
obyvatelstva, a tedy „je její relativní uzavřenost v rámci (pracovních) mikroregionů
základním kritériem pro stanovení měřítkově nejnižších funkčních, tj. vztahově uzavřených
sociogeografických jednotek plně oprávněná.“ (Hampl 2005, str. 79) Neboť obecnou zásadou
regionalizace je zachování nejsilnějších vazeb, je stejně tak oprávněné přijetí principu
skladebnosti mikroregionu 1. stupně do vyšších celků. (Hampl 2005)
Jak uvádí Hampl (2005), můžeme konstatovat zvýšení významu pracovní dojížďky
pro integraci sociogeografických regionů. Vzrostla její intenzita (téměř 40 % všech
zaměstnaných obyvatel) i ekonomický význam. Dále došlo k posílení integrační funkce
pohybu za prací i na vyšších měřítkových řádech regionalizace, neboť velká část nedenní
dojížďky odpovídá částečnému nahrazování migračních procesů. I přesto, že dojížďka za
prací je procesem především na úrovni mikroregionu, lze ji použít i pro stanovení
hierarchizace na vyšších úrovních. V transformačním období byla úloha dojížďky mezi
středisky dále posílena, a to zejména v případě vazeb k největším centrům.
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4
4.1

Základní charakteristika regionu
Historie vzniku a výstavby železniční tratě
Místní trať Praha – Vršovice – Vrané nad Vltavou – Čerčany s odbočnou tratí

z Vraného nad Vltavou do Dobříše byla postavena v letech 1881 až 1990 spojením několika
stavebních úseků. Jako první byl vybudován úsek z Prahy – Vršovic (dříve Nusle – Vršovice)
do Prahy Modřan (dříve Modřany) v délce asi 12 km. Koncesi ke stavbě a k provozu tohoto
úseku obdržela v roce 1881 Společnost Českých obchodních drah, v jejímž čele stál inženýr
Jan Muzika, významný český železniční stavitel a podnikatel. Provoz byl zahájen 1. března
1882. Hlavním podnětem pro vybudování tohoto úseku byla existence modřanského
cukrovaru a snaha o jeho napojení na železnici. V roce 1885 přešla trať do majetku
Společnosti rakouských místních drah a k jejímu zestátnění došlo k 1. lednu 1894. 4. března
1895 byla po pětiletém jednání vydána koncese pro stavbu dráhy z Modřan do Čerčan
s odbočkou do Dobříše. (Krejčiřík 1991).
Prvním úsekem byla trasa Červany – Požáry (dnešní Prosečnice) v délce přibližně 16
km. Byla zadána ke stavbě podnikatelství staveb Josefa a Václava Kovaříků na základě
nabídky této firmy, kterou 31. 7. 1895 akceptoval Zemský výbor království českého. Tento
úsek byl dokončen za 15 měsíců, 18. ledna 1897, a předán do provozu. V časovém sledu
druhým ke stavbě zadaným úsekem byla trať Modřany – Dobříš, dlouhá přibližně 40 km.
Tento úsek byl zadán ke stavě podnikatelství staveb ing. Osvalda Žiwotského a ing.
J. Hraběte v listopadu roku 1895 a za 18 měsíců dokončen. Na tomto obtížném úseku bylo
nutné přezkoumat mezi stanicemi Měchenice – Trnová a Čísovice stoupání až 20 promile.
Technicko-policejní zkoušky proběhly v polovině září 1897, pravidelný provoz byl zahájen
22. září 1897. Třetí úsek v časovém sledu zadání prací byl cca 4 km dlouhý úsek Požáry –
Jílové. Byl zadán ke stavbě podnikatelství staveb ing. Kuděje a Fanty na jaře roku 1897
a ještě téhož roku dokončen. Dne 22. 9. 1897 byl nato úsek předán veřejnému provozu.
Nejobtížnější, čtvrtý úsek z Jílového do Skochovic, dlouhý přibližně 14 km, byl zadán ke
stavbě v lednu roku 1898 firmě Osvalda Žiwotského a J. Hraběte. Dokončen byl na jaře roku
1900, technicko-policejní zkoušky proběhly koncem dubna roku 1900 a veřejný provoz byl
zahájen 1. 5. 1900. Tím bylo uskutečněno plynulé železniční spojení z Prahy do Dobříše a
Červan přes Vrané nad Vltavou a ukončeno pětileté budování této místní dráhy. Provoz
zajišťovaly státní dráhy, k zestátnění došlo v roce 1925. (Krátký 1997).
Trať z Modřan u Prahy do Čerčan a Dobříše patřila svou stavbou k nejobtížnějším
v Čechách. Trať vede údolími Vltavy a Sázavy, jejichž skalnaté břehy na mnoha místech
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příkře spadají přímo do řeky. Stavba si vyžádala přemístění mnoha tisíců krychlových metrů
zeminy a odstřelů skal k vytvoření hlubokých skalních zářezů. Vysoké náspy proti
povodním, mosty, tunely a zárubní zdi se střídají v rychlém sledu téměř po celé trati. Od
Davle do Jílového trať trvale stoupá po skalnatých březích a otevírá pohledy do údolí Sázavy
hluboko pod tratí, jakými se může chlubit málokterá naše trať.
Stavby na této trati patří k nevětším na drahách postavených na základě zákona z roku
1892. Viadukt u Žampachu se sedmi klenutými žulovými oblouky o rozpětí po 12,5 m,
vysoký 41,5 m, je nejvyšším objektem tohoto druhu v Čechách. Osa 110 m dlouhého
viaduktu leží v ostrém oblouku o poloměru 180 m. Stavba v nepříznivých terénních
poměrech se neobešla bez potíží. Rychlostí, jakou byl viadukt postaven, i technickým
provedením důstojně reprezentuje naše železniční mostní stavitelství konce 19. století.
Druhá část posázavské železnice z Čerčan do Kácova s odbočkou z Ledečka do
Kolína měla obdobné problémy při výstavbě jako první. Byla projektována z Kolína do
Čerčan s odbočkou z Rataj do Kácova. Detailní projekt této části vypracovali ing. Josef
Svatoš a Max Pícha z Prahy. Stavba byla zadána 30. srpna 1899 firmě Osvalda Žiwotského a
za necelé 24 měsíce dokončena. 6. srpna 1901 byl zahájen veřejný provoz. Úsek z Čerčan do
Rataj přimyká k Sázavě po levém břehu, z Rataj do Kácova po břehu pravém, byl však také
stavebně velmi obtížný. To dokazují mnohá sanační díla na strmých stráních, celkem
5 tunelů čítající celkem 501 m délku a vybudování dvou velkých mostů v celkové délce 154
m. Příznivější stavební podmínky měl úsek trati z Čerčan do Sázavy, kde je železnice vedena
převážně v odřezech prudce se svažujících strání, pouze některá místa v zaplavovaném území
musela být vedena na náspech (Berka 1991).
Posledním úsekem posázavské železnice je trať z Kácova do Světlé nad Sázavou. Ve
Světlé nad Sázavou byla místní železnice zaústěna do c. k. rakouské severozápadní dráhy
vedené z Vídně přes Znojmo, Havlíčkův (dříve Německý) Brod a Kolín do Prahy. Délka
tohoto úseku je 47,5 km. Terén pro výstavbu železnice byl v této části velmi nepříznivý.
Skalnaté stráně bylo nutné opatřit opěrnými zdmi, dálo bylo potřeba vybudovat několik
větších mostů a čtyři tunely. Předpokládané stavební potíže vedly k tomu, že stavba byla,
stejně tak jako předchozí úseky, zadána pražské firmě Osvalda Žiwotského za obvyklých
stavebních i finančních podmínek. Stavba úseku Kácov – Světlá nad Sázavou začala
v březnu 1902 a dokončena v září 1903, přičemž veřejná doprava byla zahájena 24. září
1903. V současné době je tato železniční trať ze Světlé nad Sázavou do Kácova chápána jako
nerozlučná součást celé posázavské železnice.
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O výstavbě celé posázavské dráhy lze říci, že proběhla s neuvěřitelnou rychlostí ve
velmi nepříznivém terénu. Velké množství lidí „nacházelo a nachází celoživotní povolání,
nesčetněkrát více lidem dává radost z turistiky a odpočinku v krásném prostředí posázavské
přírody“ (Berka 1991, str. 62).
Železniční trať byla původně určena k obsluze území jižně od Prahy a k přepravě
dřeva, zemědělských produktů či kamene z tamních lomů a také k přepravě osob. Již
v období před 1. světovou válkou začali tuto trať využívat turisté. Železnice zpřístupnila
posázavskou oblast plnou přírodních i kulturních krás. Další rozvoj turistiky a trampingu
nastal ve 20. a 30. letech 20. století, kdy Pražané vyráželi na výlety v té době jediným
dostupným dopravním prostředkem, kterým byla železnice, zaváděly se i zvláštní výletní
vlaky.
Slibný rozvoj však zastavilo období okupace, kdy velká část dolního toku Sázavy až
po soutok s Vltavou byla zabrána pro potřeby cvičiště vojsk SS a tehdejší doba nebyla
nakloněna volnému pohybu v přírodě a myšlenkám trampingu. V Posázaví docházelo
k rozsáhlé výstavbě chat a čím dál tím více lidí k cestě na chaty využívalo vlaku. Od 60. let
však došlo k masové motorizaci a dopravní prostředek používaný k dojížďce za rekreací se
z vlaku změnil v automobil. Po roce 1990 se ještě vyšším tempem začíná rozvíjet a vysoce
převažovat individuální automobilová doprava nad ostatními druhy dopravy, což
pochopitelně snižuje poptávku po službách železnice či autobusové dopravy (Burda 2004).

4.2

Sociogeografická charakteristika
Smyslem charakteristiky sledovaného území regionu je jednak stručně představit

situaci v regionu Posázaví, jednak rámcově vyhodnotit změny v regionu, které mají vztah
k železniční dopravě. Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, charakteristika území se
zaměří na dlouhodobé změny počtu obyvatelstva v sídlech na železnici a mimo ni, na
vybrané příklady vlivu na průmyslový rozvoj a na změnu využití ploch. Uvedené aspekty
jsou posouzeny pouze na omezeném území dolního Posázaví s využitím starší autorčiny
studie.
Region Posázaví leží ve Středočeském kraji, JV od Prahy. Jeho krajina je
charakteristická mírně členitým terénem, výrazněji se do krajiny zařezává pouze tok řeky
Sázavy, která tvoří osu celého území. Oblast Posázaví náleží k těm regionům, které byly
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osídleny již před naším letopočtem. První osídlovací vlna se objevuje v polovině druhého
tisíciletí před naším letopočtem. Slovanské osídlení spadá až do 6. století našeho letopočtu.
Častější jsou pochopitelně nálezy datované do poloviny 10. století a nálezy mladší. Existenci
staré obchodní a poštovní stezky, která vedla z Prahy přes Poříčí nad Sázavou dále k jihu (až
do Lince), dokládá nalezený poklad mincí, který byl ukryt u Nespek kolem roku 1073
(Ludvík 1980). Posázaví je oblast s ložisky nerostných surovin. Od středověku do 60. let 20.
stol. zde probíhala těžba zlata v tzv. jílovském pásmu v okolí Jílového u Prahy. Těžba
stavebního kamene, především v oblasti mezi Kamenným Přívozem a Prosečnicí, probíhá
stále a dokonce se od 90. let rozšiřuje. Zkoumaná oblast má značný rekreační potenciál a
představuje jednu z hlavních rekreačních oblastí pro obyvatele Prahy. Rekreace se tu rozvíjí
od začátku 20. století, kdy zde vznikly první trampské osady (Ascalona, Toronto aj.).
V dnešní době počet rekreačních objektů vysoce převyšuje počet objektů trvalého bydlení.
Chaty a chatové osady vznikaly především na údolních svazích Sázavy a v údolích jejích
přítoků. Přesun trvalého bydlení do ekologicky čistých oblastí, probíhající od 90. let, vede
k přeměně rekreačních objektů na trvalé bydlení. Právě tato skutečnost v současnosti
vyvolává tlak na výstavbu inženýrských sítí a hlavně sítí komunikačních. Silniční síť, po níž
probíhá v současné době většina dopravy, nebyla dimenzována na tak velkou intenzitu
provozu a nevyhovuje (Červinka 2000).
Místní železniční trať Praha - Vršovice - Vrané nad Vltavou – Jílové u Prahy –
Čerčany s odbočnou tratí z Vraného nad Vltavou do Dobříše byla postavena v letech 1881 až
1900 spojením několika stavebních úseků. Další část trati z Čerčan do Světlé nad Sázavou
byl zprovozněn v září roku 1903. Původní poslání této dráhy bylo hospodářské, v souvislosti
s převládajícím průmyslem v regionu (přeprava dříví, kamene, cukrovky aj.). Co se týká
silniční hromadné dopravy, zavedl v roce 1924 Karel Svědínek z Netvořic autobusové
spojení Praha – Jílové – Netvořice (Berka 1991).
V rámci celého Československa lze v sedmdesátých letech zaznamenat velmi rychlý
růst objemu přepravy zboží po silnici, mezi rokem 1970 a 1980 vzrostl objem nákladní
dopravy na silnici skoro na dvojnásobek při tehdejší stagnaci objemu přepravy zboží na
železnici. Tak tomu bylo i na místní trati v Posázaví, a proto v tomto období dráha plnila
především funkci osobní přepravy (dojížďka z Prahy za rekreací). Co se týká období po roce
1989, došlo k velkým změnám. Ačkoli se automobilizace postupně zvyšovala už před rokem
1989, dosahovala, ve srovnání se současností, poměrně malých hodnot. Po roce 1990 se
začíná rozvíjet a vysoce převažovat individuální automobilová doprava nad ostatními druhy
dopravy, což pochopitelně snižuje poptávku po službách železnice či autobusové dopravy.
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Navíc v porovnání se silniční sítí má železnice mnohem více problémů se svým technickým
stavem a s dalším fungováním. Technické zanedbávání a současně i právě již zmiňovaný
pokles poptávky po službách železnice vyvolávají značné obtíže, za jejichž existence je
ekonomicky zdůvodnitelné železniční síť radikálnějším způsobem redukovat.

4.2.1 Vývoj počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel je jedním ze základních ukazatelů vývoje sídel, současně také
jedním z nejjednodušších. Společně s tématem lokalizace průmyslových závodů podél
železnice je toto hledisko často diskutováno a sledováno v mnoha studiích (Auerhan 1934,
Bartůšek 1978). Jedním z důvodů je jistě snadná prokazatelnost dat pro tato hlediska.
Např. Auerhan (1934) ve své práci Vliv železnice na hustotu a vzrůst obyvatelstva
okresních měst a ostatních obcí v Čechách v letech 1869–1930 z roku 1934 uvádí, že „vliv
dráhy na růst počtu obyvatelstva v okresních městech je zřejmý“ (Auerhan 1934, s. 187, cit.
Moučková 2006, s. 12). Dále uvádí, že lokální tratě většinou z hlediska růstu počtu obyvatel
zklamaly naděje a že v některých případech došlo po otevření místní dráhy k odlivu
obyvatelstva. Samozřejmě je nutné zmínit význam místních podmínek. Podobný vývoj lze
tedy očekávat i v Posázaví. Lze předpokládat, že počet obyvatel každého sídla, které leží na
železniční trati (má železniční zastávku) dlouhodobě poroste. Populační vývoj u těchto sídel
bude probíhat podobně s předpokladem rozdílného vývoje u větších měst a vesnic, tedy větší
města porostou rychleji než populačně menší obce.

30

Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání
Tabulka 1 – Vývojový index změny počtu obyvatel v letech 1869–2001
obec
Březová - Oleško
Bukovany
Čerčany
Davle
Hradištko
Chářovice
Chleby
Jílové u Prahy
Kamenný Přívoz
Krhanice
Krňany
Lešany
Měchenice
Mrač
Nespeky
Okrouhlo
Petrov
Pohoří
Poříčí nad Sázavou
Týnec n. S.
Vrané n.V.
celkem

1869–2001 (%)
190,8
157,9
881,4
110,5
202,7
70,9
40,0
118,7
103,5
186,6
46,5
57,1
458,1
166,1
106,4
108,8
109,4
62,6
109,4
323,0
201,8
161,7

Zdroj: Historický lexikon obcí ČR 1869-2005, ČSÚ, I. díl, vlastní výpočty
Pomocí indexu vývoje počtu obyvatel v Posázaví (Tabulka 1) bylo zjištěno, jak velké
změny nastaly v počtu obyvatel mezi roky 1869 až 2001. Dále lze porovnat rozdíly mezi
obce se železniční zastávkou a bez železniční zastávky. Pokud se nejprve zaměříme na obce
se železniční zastávkou, nejvíce nám ze všech obcí vyčnívá linie znázorňující vývoj počtu
obyvatel v Týnci nad Sázavou. Již na počátku zkoumaného období dosahuje více než 1600
obyvatel a jeho nárůst pokračuje po celé období. Tento růst počtu obyvatel je největší od 30.
do 80. až 90. let 20. století, což je jistě dáno vznikem průmyslových závodů Jawa a Metaz
právě na konci 30. let 20. století v Týnci nad Sázavou a velkou prosperitou těchto podniků.
Tím se zvyšoval počet pracovních míst a tedy postupně rostl počet obyvatel a s tím i počet
zastavěného území, jak průmyslovými budovami, tak obytnými.
V porovnání s ostatními obcemi má dále nadprůměrný počet obyvatel Jílové u Prahy.
Po celé sledované období je jeho počet obyvatel stabilní. Rozvoj je patrný od počátku 20. a
30. let 20. století, kdy bylo město Jílové při absenci železnice, hlavních silnic i průmyslu
podpořeno zřízením sídla okresního hejtmanství v roce 1927. Intravilán města byl rozšířen
o dvě čtvrtě rodinných domků, budované na pravoúhlé uliční síti, vhodně využívající
některých existujících cest (Kuča 1997). Město Jílové u Prahy tedy narozdíl od Týnce nad
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Sázavou nebylo průmyslovým centrem, ale po celou dobu bylo spíše administrativním
centrem svého okolí.
Další obcí, jejíž počet obyvatel výrazně vzrostl, jsou Čerčany. Tato obec má nejvyšší
index změny počtu obyvatel, a to 881 %. K významnějšímu zviditelnění obce došlo
počátkem 70. let 19. století v souvislosti s výstavbou železnice Františka Josefa I. z Prahy do
Českých Budějovic (1871). Po dobudování obou částí posázavských tratí (z Prahy Braníka
přes Vrané nad Vltavou, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou do Čerčan a z Čerčan přes
Ledečko do Světlé nad Sázavou a Havlíčkova Brodu (1901)), se staly Čerčany železniční
křižovatkou. Toto výhodné železniční spojení jistě výrazně přispělo k dalšímu rozvoji obce.
Až do 90. let 20. století počet obyvatel v Čerčanech rostl, v současné době populační stav
spíše stagnuje (www.cercany.cz).
Populační vývoj dalších obcí je dosti podobný. Většina obcí po celou dobu
sledovaného období populačně stagnuje nebo zaznamenala zhruba od 20. do 50. let 20.
století jistý populační nárůst. Nejvýraznější nárůst zaznamenala obce Krhanice, což je možné
přikládat rozsáhlému provozu v tamních kamenolomech.
Počet obyvatel obcí se železniční zastávkou se během sledovaného období nedostal
nad 1000 obyvatel. Zcela nejmenší obce v regionu obyvatelstvo ztrácejí. Je to zřejmě
způsobeno jevem odlivu obyvatelstva z malých obcí po zavedení železnice. Ta nejenže
přinesla obrovský potenciál rozvoje oblasti a lepší dostupnost trhu, ale danou oblast otevřela
vlivu konkurence dalších regionů. To se projevilo právě hlavně u menších a méně
významných obcí, u kterých následkem toho došlo k úbytku obyvatel. Na lokální úrovni se
toto projevilo konkurencí sousedních větších měst, kam mladší obyvatelé z menších obcí
odcházeli za prací, což mělo za následek i postupné snižování počtu obyvatel přirozenou
měnou. Jistě se u mnohých obcí podepsala na úbytku obyvatel druhá světová válka a její
následky, které znamenaly pokles počtu obyvatel obecně.
Obec Hradištko od poloviny 20. století výrazně populačně roste. Obyvatelé této obce
byly za druhé světové války nuceně vysídleni, neboť se území stalo výcvikovým prostorem
zbraní SS. Poté však nastal rychlý nárůst počtu obyvatel, což můžeme přisuzovat tomu, že
Hradištko patří mezi rychle se rozvíjející obce v zázemí Prahy s rekreační a trampskou
tradicí a na jejím území dochází k rozsáhlé výstavbě nových rodinných domů
(www.hradistko.cz).
Závěrem lze tedy konstatovat, že velký nárůst obyvatelstva zaznamenali větší obce
Týnec nad Sázavou a Čerčany, a to především zavedením železniční dopravy, která umožnila
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rozvoj těchto obcí. Stabilní počet obyvatel lze zaznamenat u Jílového u Prahy, které si i přes
nepřítomnost železnice (železniční zastávka se nachází asi 2,5 km od města Jílové) a
nepřítomnost průmyslu, dokázalo udržet svou pozici jako administrativní centrum oblasti.
Dále lze říci, že menší obce, jejichž počet obyvatel se pohyboval pod 1000 obyvatel, se nijak
populačně výrazně nevyvíjely. Tyto menší obce bez železniční zastávky spíše populačně
stagnovaly (výjimkou je obec Hradištko), u většiny obcí (pod a kolem 1000 obyvatel) se
železniční zastávkou můžeme zaznamenat populační růst v období 50. let 20. století.
Výjimkou je obec Petrov, jejíž počet obyvatel po celou dobu stagnuje. Depopulační trend
malých sídel tedy nezastavila ani přítomnost železnice, z níž těžily spíše větší sídla,
popřípadě místa s masovou produkcí vhodnou pro železniční přepravu.

4.2.2

Průmyslová výroba
Dále železnice podnítila rozvoj různých odvětví průmyslu. Jednak tím, že zpřístupnila

oblast a zajistila snadnější dopravu, ale také samotná výstavba a provoz železnice umožnily
rozvoj především těžkému průmyslu. Lze předpokládat, že v minulosti průmyslové závody
využívaly železniční dopravy na přepravu nákladů, v současné době průmyslové závody již
železnici téměř nevyužívají vzhledem k pružnější autodopravě.
•

Jílové u Prahy
Město Jílové vzniklo sloučením hornických osad, jejichž počátky jsou spojovány se

získáváním zlata. Otázka přesného data založení zůstane nezodpovězena, neboť listina, která
by nám doložila přesné datum vzniku Jílového se nedochovala. Na základě nepřímých
pramenů je známo, že městečko ve 13. století již existovalo. V této době se osídlení
soustředilo na jihovýchodní část náměstí a na stráň pod ním (www.jilove.cz).
Železniční stanice Jílové u Prahy je od města vzdálena asi 2,5 km. Kolem umístění
stanice byly dlouhé neshody. Změna v projektu, která přibližovala nádraží obci Jílové, nebyla
schválena. Nakonec došlo ke kompromisu. Na základě odklonu původní trasy od Požár byla
nová trať vedena přes Prosečnici, severně od Kamenného Přívozu a po náspu mezi vrchy
Rousek a Vráž, čímž bylo dosaženo jílovského katastru u Hrádku nad vesnicí Kabáty, kde
bylo umístěno i nádraží Jílové. Směrem na Modřany bylo pak nutné prorazit v úbočí
Hrádeckého vrchu tunel, překlenout Kocourské údolí vysokým viaduktem, prorazit tzv.
Lucký tunel a vést trať na skalnatých úbočích 50 až 10 m nad hladinou Sázavy přes Pikovice
k Sázavě zpět na původní trasu. Touto změnou, ze kterou městská jílovská rada zaplatila
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32 733 zlatých a spolu s okresním zastupitelstvím přispěla na stavbu částkou 98 200 zlatých,
byla trať prodloužena o asi 1458 m. (Krátký 1997). Přesto je však nádraží od města vzdáleno
2,5 km, tedy lze předpokládat nízký vliv železniční dopravy v tomto městě.
K. Kuča ve své knize Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1997)
uvádí, že se v tomto městě ve 20. letech 20. století nacházel pivovar, výrobna sodové vody,
továrna chemického průmyslu a dvě cihelny. V 80. letech, kdy bylo již toto město střediskem
osídlení místního významu, se zde nacházel průmysl strojírenský, stavební, dřevozpracující,
polygrafický a potravinářský.
V současné době se ve městě Jílové u Prahy nenachází žádný velký průmyslový
závod, kromě firmy Haki. Výrobní závod HAKI byl postaven ve Studené, v části města
Jílové u Prahy asi 20 km od Prahy, v místě uzavřených dolů na zlatou rudu. Úspěšně působí
na trhu již více než 30 let. Jeho hlavní náplní je výroba a produkce lešení.
•

Týnec nad Sázavou
V Týnci má průmysl dlouhou tradici. V letech 1929–1930 vybudoval ing. František

Janeček blízko nádraží továrnu na výrobu automobilů Jawa Minor, která byla v provozu do
roku 1947 a která se stala základem pozdějších průmyslových podniků Metalurgické závody
n. p. a Jawa n. p. Týnec nad Sázavou (Berka 1991). F. Janeček stál také u zrodu dalšího
zdejšího významného podniku, a to slévárny a.s. METAZ. Díky jeho podnikatelskému
talentu se stal ve 30. letech 20. století Týnec významným průmyslovým centrem. Vznik a
provoz těchto podniků měly velký vliv na rozvoj města i jeho okolí. Ještě v devadesátých
letech se vyrábělo v Jawě okolo sto tisíc kusů motocyklů ročně a oba závody a.s. JAWA a
slévárna a.s. METAZ zaměstnávaly cca tři tisíce pracovníků (Bičík, Perlín 2005).
V 90. letech v průběhu transformace se oba výše zmíněné podniky dostaly do
vážnějších potíží, a i proto byla značně omezena výroba. V současné době Jawa zaměstnává
pouze asi 300 a Metaz asi 400 lidí a prázdné prostory v obou závodech zůstávají nevyužity.
Příčiny problémů obou podniků, jako tomu bylo i u jiných podobně zaměřených podniků
v Česku, spočívají v nedostatečné konkurenceschopnosti na západních trzích a především
ztráta východních trhů. Dalším důvodem také může být to, že se ani jednomu z podniků
nepodařilo získat významnějšího zahraničního partnera. V současnosti je obec z hlediska
průmyslu bez většího zájmu investorů hlavně z důvodu absence rychlostní komunikace
vedoucí do Prahy i horší dostupnost po místních komunikacích. Další překážku pro příliv
významnější investice představují nedořešené majetkové vztahy v obci. Podobně je tomu
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i v případě nevyužívaných prostor („brownfields“) v budovách Jawy a Metazu (Bičík, Perlín
2005).
Obchodní slévárna METAZ a. s. patří mezi významné výrobce odlitků z hliníkových
slitin a oceli. Během své existence prošla tato společnost řadou změn, poslední
z významných změn nastala v roce 1992, kdy byl podnik privatizován a nese název METAZ
a.s. V současné době společnost zaměstnává 380 zaměstnanců s ročním obratem 350 mil.
Kč. Své produkty vyváží do zemích EU a USA. Přes 50% celkového objemu výroby odlitků
společnosti METAZ a. s. je určeno především pro automobilový průmysl. Významný podíl,
cca 16%, zaujímají odlitky pro spalovací a zemědělskou techniku. Pro obory
vzduchotechnika, kolejová a užitková vozidla a ostatní strojírenství vyrábí METAZ kolem
5 % své produkce (www.metaz.cz).
Společnost JAWA Moto spol. s r. o. byla založena v roce 1997 jako firma
nástupnická, která používá chráněnou značku JAWA. Hlavním předmětem podnikání
společnosti je výzkum, vývoj a výroba motocyklů, jejich náhradních dílů a příslušenství.
Základními prvky výroby jsou lisování, svařování, obrábění, lakování a montáž. Společnost
se dále zabývá výrobou nářadí a nástrojů a lisováním výrobků z plastických hmot
(www.jawa.eu).
•

Průmyslová výroba v ostatních obcích v minulosti a nyní
I v ostatních obcích vznikaly nové průmyslové podniky, rozšiřovaly se stávající

a bylo umožněno pěstování nových zemědělských plodin pro zpracovatelský průmysl.
V obvodu čerčansko-modřanské dráhy se např. rozšířilo pěstování cukrové řepy, protože byl
dráhou zajištěn její odvoz do cukrovaru v Modřanech. Řepná oblast zasahovala až po Kácov.
Jinou plodinou, která se začala hojně pěstovat, byla čekanka. Na mnoha místech poblíž
železnice se otevíraly nové kamenolomy pro výrobu štěrku a kamenné drtě, dlažebního
kamene a kamene stavebního (Berka 1991).
V železnici našel velkého pomocníka také obchod se dřevem. Jak se dále uvádí
v knize Posázavský pacifik M. Berky (1991), byla dříve doprava dřeva odkázána na
voroplavbu, která byla nepravidelná. Plavit se dalo jen po část roku, kapacita přepravy
zaostávala jak proti spotřebě, tak i proti těžbě dřeva v lesních závodech. Odvoz povozy byl
příliš drahý. Dováželo se až do stanic na hlavní trati Kolín – Praha.
Rozvoj výroby byl patrný i v sázavských sklárnách, kdy se v rozpětí čtyř let doprava
skla po železnici zvýšila téměř trojnásobně (Berka 1991). Železnici též pravděpodobně
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využívaly pivovary, kterých kolem Sázavy bylo na počátku 20. století pět (Atlas
československých dějin 1965).
Nákladiště Svárov a Pecerady zajišťovala odvoz kamene vytěženého z místních
ložisek gabrodioritu. Těžily se velké bloky, které opracovávaly podle požadavků objednatelů
statní lomy v Požárech (Prosečnici). Oblíbenost zvláště peceradského gabrodioritu byla
značná. Svědčí o tom jeho použití na soklu velkého sarkofágu v Památníku v Praze na
Žižkově, neleštěný byl použit v okolí Památníku jako ozdobná dlažba. Dále se hojně
používal jako fasádní obkladový materiál při stavbě významných budov jak v Praze, tak
i v dalších význačných městech, např. v Mariánských Lázních na paláci Praha. Drcený
lomový odpad se používal v živičných úpravách vozovek a chodníků, zvláště v Praze. Pod
obchodním názvem DEGRIT, což značilo dehtovaný gabrodiorit, jej vyráběly pražské
plynárny od roku 1933 do konce třicátých let. M Krátký (1997) uvádí, že na nátlak
konopišťského panství byla trasa odkloněna nepříznivým terénem v Poříčí nad Sázavou přes
Svárov a Pecerady do Týnce, aby byla nově vedena v blízkosti místních kamenolomů. Tato
změna si vyžádala i stavbu nákladného ocelového mostu v Týnci nad Sázavou přes Sázavu.
Dodnes činí tento úsek, na němž je stoupání až 25 promile, značné potíže v provozu, zejména
při využívání tažné schopnosti lokomotiv. Za druhé světové války byla těžba v lomech na
Svárově a v Peceradech zcela zrušena. V šedesátých letech byla kolej nákladiště Svárov
demontována, Svárov zůstal nadále jen jako zastávka a od roku 1955 má název Poříčí nad
Sázavou-Svárov. V Peceradech nákladiště zůstalo pro nakládku dřeva ze státních lesů
Konopiště (Berka 1991).
Dříve byl v blízkosti týneckého nádraží jen panský dvůr. Osada, tzv. starý Týnec
s hradem, se zrušenou továrnou na kameninu a porcelán a s nevelkou původní zástavbou,
byla na druhém sázavském břehu. Přes řeku byl do roku 1920 pouze přívoz. V nedalekých
Brodcích (v současné době jsou Brodce část obce Týnec nad Sázavou) dle Atlasu
československých dějin sídlil průmysl bavlny, lnu, konopí a juty, podnik s méně než 500
pracovníky. M. Berka v knize Posázavský pacifik (1991) uvádí konkrétněji, že v Brodcích
byla v provozu stará přádelna a barvírna tkanin, která zanikla v roce 1936.
V blízkosti železniční stanice Krhanice byly Hornopožárské státní lomy a dva lomy
soukromé na žulu. Ty zajišťovaly trvalé přepravní příjmy nové železnice. V Atlase
československých dějin (1965) se uvádí, že v Krhanicích byla také v provozu veřejná vodní
elektrárna o výkonu 200–1000 kW (1919–1960). Taktéž tomu bylo v Kamenném Přívozu,
kde byl instalovaný výkon do 200 kW (do roku 1913), a také ve Vraném nad Vltavou
s výkonem 10–50 MW.
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Zastávka Luka-Mědník byla později přejmenována na Luka pod Medníkem,
vybudována byla další kolej, takže sloužila jako výhybna. Tato stanice byla po druhé světové
válce, při stavbě slapské přehrady (1954–55), využívána jako vykládková stanice stavebního
materiálu a byla rozšířena o další kolej. Budovy, které sloužily jako stavební zařízení, byly
po dostavbě slapské přehrady ponechány a upraveny jako přijímající budova a skladiště,
neboť zaujímaly centrální polohu při prodloužení kolejiště ve směru na Jílové. Z Luk pod
Medníkem vedla do Třebenic (ke Slapské přehradě) nákladní lanovka, jíž se dopravoval
stavební materiál, zvláště štěrkopísek, kámen a cement.
Stanice Davle je umístěna na pravém vltavském břehu asi 150 metrů pod soutokem se
Sázavou v obci Sázava, která je dnes součástí Davle, ale Davle leží na levém břehu Vltavy.
Spojení bývalo do roku 1905 pomocí přívozu. V roce 1905 postavila obec přes Vltavu
ocelový most, který umožnil plně využít železniční dopravu pro potřeby řemeslníků a pro
odvoz kameniva z místních lomů. Rovněž davelská cihelna využívala laciné železniční
dopravy. Časem však v Davli převládla osobní doprava nad dopravou nákladní. Davle byla
a je nástupní a výstupní stanicí nejen pro vlastní obvod, ale stala se přestupní stanicí ze
železnice na vodní dopravu, především v letních měsících.
Vrané nad Vltavou je obec na pravém vltavském břehu s přívozem na silnici Praha –
Slapy, s první vltavskou přehradou (se zdymadlem), která byla dostavěna v roce 1935. Vrané
nad Vltavou je odbočnou stanicí pro trať Praha – Dobříš. V obci je papírenský průmysl.
V současné době je v provozu Firma DOBET, spol. s r.o. v Ostrožské Nové Vsi je
soukromou společností, jejíž hlavní činností je těžba a zpracování nerostných surovin a
výroba stavebních materiálů a v současné době těží v kamenolomu Krhanice. Mezi další
činnosti patří provozování nákladní autodopravy, hostinská a ubytovací činnost. Kamenolom
Krhanice se nachází

nedaleko obce Krhanice, kde je možnost vlakové nakládky

i automobilové dopravy kameniva. V roce 2002 proběhla kompletní rekonstrukce
technologické linky, která je v součastné době schopna produkovat kamenivo v nejvyšší
kvalitě (www.dobet.cz).
Dalším kamenolomem v provozu je kamenolom v Požárech. Firma Pražský
kamenoservis s r.o. se zabývá těžbou kvalitní žuly vhodné pro hrubou i ušlechtilou
kamenickou výrobu. Požárské lomy mají bohatou tradici. Původně patřily panství
konopišťskému, po 1. světové válce je převzal čs. stát. Jedná se o jednu z nejznámějších žul
středočeského plutonu i našich žul vůbec. Tato žula se dříve nazývala konopišťská, lámaná
ve větším rozsahu od druhé poloviny min. století u Prosečnice nedaleko Krhanic v Dolním
Posázaví. Je to namodrale světle šedý středně zrnitý biolitický křemenný diorit, občas
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obsahující menší ostře ohraničené jemnozrnné černé (biotit) uzavřeniny, označovaný jako
požárský typ plutonu. Dá se vylamovat ve velkých blocích a dobře se leští
(www.zulapozary.cz).
Závěrem lze říci, že využívání železnice pro přepravu průmyslového nákladu bylo
významné, jak uvádí literatura, i v minulosti se převážel především materiál z kamenolomů,
dřevo, průmyslové výrobky (motorky JAWA) či zemědělské produkty (např. cukrová řepa).
Jak uvádí Berka (1991), příznivý vliv železnice pociťovala celá posázavská oblast. Není
pochyb o tom, že železnice přispěla k rozsáhlému rozvoji průmyslu v tomto regionu.
V současné době bylo zjištěno, že železnici využívají už jen kamenolomy pro přepravu
vytěženého kamene, objem přepravy se však v poledních letech též výrazně snížil. Lze tedy
říci, že stanovená hypotéza byla potvrzena, tedy průmyslové podniky tuto železniční trať
v současnosti pro přepravu průmyslových produktů téměř nevyužívají.

4.2.3

Vývoj využití ploch
V současné době je možné čím dál tím více pozorovat, jak člověk a lidská společnost

ovlivňují krajinu kolem sebe. Člověk a příroda jsou ve vzájemném propojení a interakci,
a proto dochází k neustálému přeměňování půd a ke změně jejich využívání. K významným
vlivům jistě patří i doprava a vše s ní související.
Dopravní sítě a jejich výstavba patří k nejvýznamnějším zásahům do podoby krajiny.
Dochází jednak k zastavění ploch vlastní dopravní komunikací a souvisejícími dopravními
zařízeními a dále také ke změně funkčního využití ploch v okolí vybudované komunikace.
Tyto změny souvisí především s novou, lepší dopravní dostupností, tedy lepší dopravní
polohou, a tím se pro region otvírá možnost dalšího regionálního rozvoje. Empirické studie
ze zahraničí (např. Bruinsma, Rietveld 1997 a 1998, Hart 1993) se však shodují na názoru, že
kvalitní dopravní síť je sice významnou podmínkou regionálního rozvoje, nikoliv však
podmínkou postačující. Svůj význam má také např. vyspělost ekonomické struktury, kvalita
lidských zdrojů a geografická, komplexní poloha regionu. (Marada 2003).
Samozřejmě je nutné také zohlednit druh budované komunikace a její hierarchický
řád a také časové hledisko. Jiné změny přinesla výstavba dopravní sítě v době průmyslové
revoluce, jiné přináší dnes.
Je nutné si uvědomit, že geografická poloha a dopravní poloha sídla se může od sebe
velmi lišit. V současné společnosti je klíčovým faktorem časová dostupnost do jádrových
oblastí. Po komunikacích vyššího řádu probíhá přeprava rychleji, než po komunikacích řádu
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nižšího. Je proto zřejmé, že sídla, která leží na dálnici či hlavním železničním koridoru, mají
lepší časovou dostupnost do centra, tedy i lepší dopravní polohu, než sídla, která jsou sice
stejně vzdálená od centra, leží však na silnici místního významu či na lokální železnici. Tedy
dopravní polohu ve značné míře ovlivňuje hierarchický řád komunikace, která sídlem
prochází (Marada 2003).
V současné době je výzkumu využití ploch věnována velká pozornost zejména na
geografické sekci PřF UK v Praze. Výsledkem tohoto studia v Česku je široká datová
základna pro období let 1845–2000 zpracovaná na tomto pracovišti Přírodovědecké fakulty
UK v Praze. V časových horizontech 1845, 1948, 1990 a 2000 byly sledovány tři hlavní
kategorie využití ploch: zemědělský půdní fond (dále členěn na čtyři podkategorie: orná
půda, trvalé kultury, louky a pastviny), lesní plochy a jiné plochy. Mezi jiné plochy náleží
vodní plochy, zastavěné plochy a plochy ostatní. (Bičík, Kupková 2005).
Železnice přinesla území spoustu změn, velký vliv měla právě na změny využití
ploch. Především zpřístupnila daný region, výrazně zlepšila dostupnost a usnadnila osobní i
nákladní dopravu. Byla významným nositelem rozvoje, jak zemědělství, tak průmyslu. Došlo
k lokalizaci průmyslových závodů v blízkosti tratí a tím také k nárůstu zastavěných ploch.
Rozvojem průmyslové výroby také docházelo k větší potřebě pracovních sil, následkem toho
se větší počet lidí stěhuje do měst, což opět vyvolává nutnost nové výstavby, tentokrát
obytných domů. Díky železnici se také usnadnila přeprava potravinářských produktů a
výrobků, zvyšuje se poptávka, důsledkem toho dochází k přeměně luk a pastvin na ornou
půdu a zvyšování produkce těchto závodů. Pomocí těchto tvrzení byla stanovena dílčí
hypotéza, která říká, že změny využití ploch na území budou výrazné, a to hlavně ve zvýšení
podílu zastavěných ploch a také orné půdy. Rozloha zastavěných ploch se bude zvyšovat
vlivem rozvoje průmyslové výroby podél trati, s čímž souvisí rozrůstající se průmyslová
zástavba, následně pak i bytová. Podíl rozlohy orné půdy bude stoupat z důvodu lepší
možnosti přepravy zemědělských produktů do místa jejich zpracování, či přímo přepravy
zemědělských výrobků.
Pokud jsou porovnávány indexy změn pro jednotlivá období, ukazuje se, že celkově
největší změny v území ve využívání ploch proběhly ve druhém sledovaném období, tedy
mezi roky 1948 a 1990. Jak již bylo zmíněno, v tomto období po druhé světové válce došlo
k socialistické industrializaci, k extenzivnímu rozšiřování výroby, tedy k rozšiřování a
vzniku nových průmyslových komplexů, vysoké mechanizaci zemědělské výroby
a používání chemických hnojiv. Největší změny nastaly v SÚJ Lešany, Březová a Jílové
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u Prahy. Právě v obci Jílové u Prahy byla příčinou změn ve využívání ploch hlubinná těžba,
která tu byla po roce 1945 opět zahájena. Těžba zlatonosných hornin v okolí města však byla
zastavena v 60. letech minulého století pro malou výtěžnost. Velké změny také nastaly v celé
jihovýchodní oblasti řešeného území. Centry jsou města Benešov u Prahy a Týnec nad
Sázavou, přičemž v tomto území se pravděpodobně projevily právě změny související
s výstavbou a rozvojem průmyslových závodů. S tím související i příliv obyvatelstva a nová
bytová výstavba.
Samozřejmě je nutné také říci, že k výrazným přeměnám území vedly rekreační
činnosti. Právě 60. a 70. léta jsou typická rozsáhlou výstavbou chat v dolním toku řeky
Sázavy. Chaty a chatové osady vznikaly především na údolních svazích Sázavy a v údolích
jejích přítoků. Příkré, často strukturní svahy, byly při jejich výstavbě zpevňovány a
terasovány. Značnou část údolních svahů proto dnes pokrývají terasy s rekreačními objekty
(Červinka 2000).
V období 1845 – 1948 se staly změny menší než během následujících padesáti let.
Jistě výrazně přibyla zástavba ve všech regionech. Během posledního sledovaného období
neproběhly téměř žádné změny. Je důležité si však uvědomit, že toto období (1990–2000)
narozdíl od obou předchozích trvá pouze 10 let.
V období 1945–1948 je možné ve většině SÚJ zaznamenat mírný nárůst rozlohy orné
půdy, v některých SÚJ 10 až 20 % nárůst, v SÚJ Třebsín dokonce 57 %. Tato skutečnost se
již projevila při hodnocení indexu změny, kdy právě v tomto území společně s Krňany
nastaly největší změny.
V následujícím období 1948–1990 nastal velmi výrazný pokles rozlohy orné půdy.
Index vývoje se ve většině SÚJ pohybuje nejčastěji mezi 60 % – 80 %. Např. v Chlebech
u Týnce nad Sázavou dosahuje 46 %. Pouze v SÚJ Střížkov u Bořeňovic stav orné půdy
nepatrně stoupl (Iv je 100,2 %). I přesto, že v tomto období byla nastolena výrazná
mechanizace a extenzivní přístup k zemědělství, kdy se z úrodnějších oblastí odváděly zisky
a naopak se dotovaly oblasti méně úrodné. Důsledkem bylo zvyšování orné půdy právě
v méně úrodných oblastech. To však v našem území neplatí. Příčinou pravděpodobně byla
nepříznivost fyzickogeografických podmínek území, neboť téměř podél celého toku Sázavy
se nacházejí příkrá skalnatá údolí řeky, která nebyla pro těžkou mechaniku přístupná. Dalším
důvodem mohla být také rekreační zástavba.
Poslední sledované desetiletí 1990–2000 je možné charakterizovat opět dalším
poklesem orné půdy. V SÚJ Třebsín a Krňany opět nastaly největší změny, kde vývojový
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index pro toto období je u Krňan 44,6 % a u Třebsína 24,9 %. Ve čtyřech SÚJ došlo
k mírnému nárůstu rozlohy orné půdy.
Během 19. století došlo k výraznému nárůstu počtu obyvatelstva a s tím
bezprostředně souvisí i nárůst zastavěných ploch. S rozvojem průmyslu postupně začalo
převládat nezemědělské obyvatelstvo, které se podobně jako průmysl koncentrovalo ve
větších městech. Největší nárůst rozlohy zastavěných ploch nastal v prvním sledovaném
období 1845-1948. Tento fakt má jistě příčinu v nízkém počátečním stavu zástavby území a
také je toto období oproti následujícím dvěma delší, trvá téměř 100 let. Ve většině SÚJ
dosahuje index vývoje v tomto období 200 % až 300 %, v Černolících 368,5 % a v Březové u
Zvole dokonce 387,5 %. V dalších obdobích byl již zaznamenán nárůst menší, nejmenší
v posledním období 1990–2000, což je jistě dáno nejkratším desetiletým obdobím.
Ukázalo se, že oproti mému předpokladu rozloha orné půdy v území po celou dobu
klesala. Jako nejvýznamnější faktor pro její výskyt se ukázaly přírodní podmínky, které
nejsou v řešeném území příznivé. S tím souvisí i snížená možnost využití těžké mechaniky,
kvůli značné svažitosti terénu. Naopak u zastavěných ploch se hypotéza potvrdila. Během
celého období rozloha zastavěných ploch rostla. Železnice na tom jistě měla svůj podíl,
neboť urychlila industrializaci oblasti a s tím spojenou výstavbu průmyslových areálů,
komunikací a obytné zástavby.
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5
5.1

Změna vyjížďky do zaměstnání mezi roky 1991 a 2001
Úvod, dílčí cíle a hypotézy
Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké změny nastaly ve vyjížďce do zaměstnání mezi

lety 1991 a 2001, porovnat tyto roky, a to z různých hledisek. Řešené území bylo vymezeno
podél železniční tratě z Vraného nad Vltavou do Světlé nad Sázavou. Práce bude tedy i ve
velké míře zaměřena na tuto železnici. Hlavním úkolem této práce bude odpovědět na
následující otázky: Jaké proběhly změny v intenzitě a směru vyjížďky v tomto období? Jaká
centra byla významná v roce 1991 a jaká v roce 2001? Posílila pozice Prahy na úkor menších
center v Posázaví? Jakou funkci zastává železniční doprava v regionu ve vyjížďce za prací?
Pomocí těchto otázek byly stanoveny následující hypotézy:
1. V souladu se změnami na národní úrovni se celkový počet vyjíždějících za prací mezi
roky 1991 a 2001 zvýšil, neboť dochází k neustálému růstu mobility obyvatelstva
a také k růstu využívání individuální automobilové dopravy a zvyšování
automobilizace domácností, které zvýšení mobility umožňuje.
2. V souladu se závěry Hampla (2004) se mezi roky 1991 a 2001 posílil význam silných
středisek (Praha, okresní města) na úkor menších středisek v Posázaví, a to nejen ve
změně orientace vyjížďky za prací, ale také ve smyslu její intenzity.
3. Podíl vlaku jako dopravního prostředku při cestě do zaměstnání v roce 2001 bude
výrazně nižší, než podíl autobusové dopravy, a to pro jeho obecně nižší flexibilitu
i horší časovou dostupnost. Výrazněji bude využíván vlak v obcích, kde je časově
výhodnější než autobus. Nejvyužívanějším dopravním prostředkem bude osobní
automobil, vzhledem k relativně vysoké automobilizaci území i horší nabídce veřejné
dopravy.
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5.2

Metodika hodnocení vyjížďky
V této kapitole je uveden výčet vybraných metod, které jsou použity při hodnocení

jednotlivých problematik.
Při hodnocení změny počtu vyjíždějících za prací byla použita data ze Sčítání domů,
lidu a bytů z roku 1991 a 2001 a hodnocena byla změna mezi těmito roky. Nejprve byl
vypočítán podíl počtu vyjíždějících do zaměstnání na celkovém počtu obyvatel pro jednotlivé
obce. Z těchto hodnot byl pak vypočítán index změny, který udává, zda došlo k nárůstu či
poklesu podílu vyjíždějících za prací na celkovém počtu obyvatel a jak byly tyto změny
velké.
Index změny počtu vyjíždějících za prací:
PO2001
IZPO = ────── * 100 %,
PO1991
kde IZPO je index změny podílu vyjíždějících do zaměstnání na celkovém počtu obyvatel,
PO2001 a PO1991 jsou podíly vyjíždějících za prací za obce v krajních letech zkoumaného
období.
Při další analýze, která se zabývá změnou hlavních směrů a intenzit vyjížďky do
zaměstnání bylo opět použito dat ze Sčítání 1991 a 2001. Bylo zkoumáno, jakým způsobem
se mění hlavní směr vyjíždějících za prací v jednotlivých obcích a také byla pozornost
zaměřena na měnící se pozici hlavního města Prahy.
Pro hodnocení změny intenzit vyjíždějících za prací byl opět použit index změny.
Nejprve byl vypočítán podíl vyjíždějících hlavním směrem na celkovém počtu vyjíždějících
za oba dva zkoumané roky a z těchto výsledků byl poté vypočítán index změny těchto
podílů, který udává změny, které mezi sledovanými roky v intenzitě vyjíždějících nastaly.
Dále je hodnocena vyjížďka do zaměstnání podle využitého dopravního prostředku.
Použitá data byla získaná ze SLDB 2001 a evidují dopravní prostředky využívané při cestě
do zaměstnání mimo obec bydliště. Hodnocena bude vyjížďka automobilem, autobusem
a vlakem. Soubor dat obsahoval počty obyvatel vyjíždějící „čistě“ jedním dopravním
prostředkem, ale také sloupec hodnot, který vyjadřoval počet obyvatel, kteří dojíždí za prací
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více dopravními prostředky (tzv. kombinace), či dopravní prostředek neuvedly. Z tohoto
důvodu tvoří vyjížďka za prací „jen“ autobusem, vlakem či automobilem v našem souboru
v průměru 67 % z celkové vyjížďky. Data z roku 1991 nelze porovnat s daty z roku 2001
jako tomu bylo v předchozích kapitolách, neboť nebyla v minulosti tak podrobně sledována.
Jsou však jediná a zároveň pokrývají většinu vyjíždějících a jejich vypovídající schopnost lze
považovat za dostatečnou.
V následující kapitole zabývající se automobilizací domácností jsou použitá data opět
ze Sčítání 2001. Pro potřeby této práce byly ze statistiky vybrány domácnosti s jedním
automobilem a domácnosti se dvěma a více automobily a počty těchto domácností byly
sečteny. Z výsledného počtu byl pak vypočítán podíl domácností s automobilem na celkovém
počtu domácností v obci.
V části, ve které je hodnocena nabídka autobusových a vlakových spojů veřejné
hromadné dopravy, byla použita data pořízená z Celostátního informačního systému
o jízdních řádech (CIS JŘ), jehož vedením je pověřena společnost CHAPS spol. s r.o.
Obsahuje počty odjezdů spojů veřejné linkové dopravy a spojů drážní dopravy provozované
na dráze celostátní a regionální ze sledovaných obcí ve sledovaných datech - 3.10.2007,
6.10.2007 a 7.10.2007. Neboť se v této práci řeší vyjížďka do zaměstnání, budou použita
data pouze ze dne 3.10.2007, tedy ze všedního dne (středa).
V poslední kapitole budou data hodnocena pomocí koeficientu korelace, který určuje
v jak velké míře jsou na sobě dané zkoumané jevy statisticky závislé. Při větší (statistické)
závislosti proměnných je větší hodnota jejich korelace. Bude použit Pearsonův korelační
koeficient.
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5.3

Změna počtu vyjíždějících za prací
Jednou z charakteristik, která bude v této práci hodnocena, je změna počtu

vyjíždějících za prací v letech 1991 a 2001. Lze předpokládat, že počet obyvatel, kteří za
prací vyjíždějí, se zvýšil. Jedním z předpokládaných důvodů je celkový růst počtu obyvatel,
zvyšující se mobilita obyvatel v souvislosti s rostoucí ekonomickou úrovní a automobilizací
domácností, a to především v obcích v blízkosti a větší návazností na Prahu.
Pro vyhodnocení změn byla použita data ze SLDB 1991 a 2001 o počtu vyjíždějících
do zaměstnání a o počtu obyvatel obcí a tato data byla hodnocena pomocí indexu změny.
Počet vyjíždějících obyvatel byl přepočítán na procenta z celkového počtu obyvatel v obci.
To bylo provedeno pro oba sledované roky, a celkový index změny byl tedy počítán z těchto
podílů. Výsledky znázorňuje následující kartogram (Obrázek 5).
Obrázek 5: Index změny podílu počtu vyjíždějících za prací a počtu obyvatel obce mezi roky
1991 a 2001

Zdroj: SLDB 1991, 2001, vlastní výpočty
Poznámka: Černý bod označuje obce, za které nejsou k roku 1991 dostupné údaje
Z Obrázku 5 je zřejmé, že ve většině obcí ve srovnání s celkovým počtem obyvatel
došlo k nárůstu podílu vyjíždějících.
Vysoký nárůst podílu vyjíždějících na celkovém počtu obyvatel zaznamenaly obce
Zbizuby a Zruč nad Sázavou, ve kterých se podíl vyjíždějících za prací zvýšil o více než
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100 %. Dále vysoký index změny zaznamenaly také obce ve východní části zkoumaného
území, kolem Ledče a Světlé nad Sázavou včetně. Dále také obce Týnec n. S., Hvězdnice,
Vlkančice a Sázava. Většina obcí zaznamenala nárůst mírný, tedy do 50 %.
Pokles podílu vyjíždějících obyvatel na celkovém počtu zaznamenaly pouze tři obce,
a to Krhanice, Lštění a Samopše. Důvody by mohly být různé, např. rozvoj živností,
soukromého podnikání v místě bydliště a s tím související menší potřeba dojíždění za prací
do vzdálenějších míst. Při zhodnocení absolutních dat za tyto obce lze konstatovat, že u obcí
Krhanice a Lštění došlo k nárůstu jak celkového počtu obyvatel v obci, tak i k nárůstu počtu
vyjíždějících do zaměstnání. Tento nárůst byl však menší než nárůst celkového počtu
obyvatel, proto za rok 2001 vyšel podíl vyjíždějících menší než za rok 1991. U obce
Samopše došlo k poklesu celkového počtu obyvatel a pravděpodobně v souvislosti s tím i
k poklesu počtu vyjíždějících za prací.
Je nutné také upozornit na pět obcí, které jsou označeny černým bodem. Všechny tyto
obce byly v roce 1991 součástí obce sousední (Pětihosty součást obce Senohraby, Soutice
součást obce Trhový Štěpánov, Soběšín součást obce Otryby, Chřenovice součást obce Jedlá
na Březová-Oleško součást obce Zvole), proto není počet vyjíždějících z roku 1991 pro
samostatnou obec dostupný.
Lze tedy říci, že úvodní hypotéza o nárůstu pracovní mobility byla potvrzena, neboť
ve většině obcí opravdu stoupl podíl vyjíždějících do zaměstnání.
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5.4

Změna hlavních směrů a intenzit vyjížďky do zaměstnání
Cílem této kapitoly je provést analýzu, která by zhodnotila změnu počtu vyjíždějících

v hlavních směrech mezi roky 1991 a 2001. Tedy nejen jak se změnily cílové obce vyjížďky
za prací, ale také zda v hlavním směru vyjíždí vyšší či nižší podíl obyvatel. K těmto
analýzám nám budou opět sloužit data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 a 2001.
Nejprve budou porovnány cíle vyjížďky do zaměstnání z jednotlivých obcí řešeného
území za roky 1991 a 2001, a následně bude hodnocen index změny počtu vyjíždějících
hlavním směrem mezi roky 1991 a 2001.
Jak uvádí Hampl (2004), došlo v 90. letech k významovému posunu hierarchické
pozice Prahy a zároveň k propadu mikroregionálních středisek, která byla významem Prahy
oslabena, případně svoji autonomii zcela ztratila.
Nejprve bude srovnávána změna hlavního směru vyjížďky do zaměstnání v letech
1991 a 2001 (Obrázek 6). Podle předpokladu v blízkém zázemí Prahy hlavní město svou
pozici posílilo, u několika obcí v okolí Jílového u Prahy se Praha dostala při cestě do
zaměstnání na první místo před původní Jílové u Prahy či Týnec nad Sázavou. Dále je patrné,
že na svém významu mírně ztratil i zmíněný Týnec nad Sázavou. V roce 1991 tam za prací
dojížděli obyvatelé z okolních obcí, v roce 2001 zůstala Týnci podřízena pouze obec
Chářovice, ostatní obce nejvíce dojíždí buď do Prahy (Krhanice) nebo do Benešova
(Bukovany, Chleby).
Kolem významnějších posázavských center, jako je Zruč nad Sázavou a Ledeč nad
Sázavou, je vytvořeno zázemí obcí, které do těchto měst spádují, a to jak v roce 1991, tak
v roce 2001. Je to pravděpodobně dáno především dostatečnou nabídkou pracovních míst
a snadným a časově výhodným spojením. Z jednotlivých obcí jezdí pravidelně autobusy
a cesta trvá zhruba kolem 10 minut. Obyvatelé z Ledče n. S. i ze Zruče n. S. vyjíždějí
v nejvyšší míře za prací do Prahy.
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Obrázek 6: Změna hlavního směru vyjížďky za prací mezi roky 1991 a 2001

Zdroj: SLDB 1991, 2001
Poznámka: Benešov – Divišov = změna vyjížďky do obce Benešov na vyjížďku do obce Divišov

Obrázek 7: Změna 2. směru vyjížďky za prací mezi roky 1991 a 2001

Zdroj: SLDB 1991, 2001
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Změnu počtu vyjíždějících do zaměstnání v hlavním směru mezi roky 1991 a 2001
ilustruje následující Obrázek 8. Je z něho patrné, že zhruba v polovině sledovaných obcí klesl
podíl vyjíždějícího obyvatelstva v hlavním směru a v polovině obcí vzrostl. V porovnání
s Obrázkem 2 zde lze najít jisté pravidelnosti. Podíl vyjíždějících hlavním směrem
z celkového počtu vyjíždějících klesl většinou v obcích, u kterých se hlavní směr změnil. To
je např. patrné u obcí Krhanice, Kamenný Přívoz a Lešany, ve kterých se na první místo
dojížďky do zaměstnání dostala Praha. Stejně tak tomu je např. u obcí Petrov, Vlkančice či
Podveky, kde si druhé směry nadále zachovaly svůj význam. Podíl vyjíždějících obyvatel
hlavním směrem klesl také u obcí v okolí Týnce nad Sázavou. Důvodem je pravděpodobně
opět změna cílové obce hlavního směru vyjížďky. Oblast se záporným indexem změny jsou
také obce mezi Zručí n. S. a Ledčí n. S., kde hlavní směr zůstal stejný a pouze v několika
obcích se změnil druhý směr (Obrázek 7). Při hodnocení absolutních údajů za tyto obce lze
konstatovat, že ve většině těchto obcí došlo k absolutnímu navýšení počtu vyjíždějících
v prvním i druhém směru, ale při přepočtu na relativní údaje se podíl vyjíždějících hlavním
směrem snížil, ve velké části obcí se podíl vyjíždějících druhým směrem zvýšil.
Kladný index změny počtu vyjíždějících za prací hlavním směrem lze zaznamenat
u obcí, u kterých se hlavní směr nezměnil, a to především v blízkém zázemí Prahy, kdy
obyvatelé nejvíce vyjíždějí za prací právě do hlavního města (např. obce Jílové u Prahy,
Pohoří, Čerčany, Ondřejov, Stříbrná Skalice, Chocerady). Podobně se chovají také větší obce
opět se silnou pracovní vazbou na Prahu, jako Zruč n. S. a Ledeč n. S.
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Obrázek 8: Index změny počtu vyjíždějících za prací v hlavním směru vyjížďky

Zdroj: SLDB 1991, 2001, vlastní výpočty
Poznámky: Obce s černým bodem byly v roce 1991 součástí jiné obce, tedy údaj je
nevypovídající, u obcí se žlutým křížkem není údaj z roku 1991 znám.
Obrázek 9: Změna pozice Prahy ve směru vyjížďky za prací mezi roky 1991 a 2001

Zdroj: SLDB 1991, 2001
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5.5

Analýza vyjížďky do zaměstnání v roce 2001 z hlediska využitého dopravního
prostředku
V předchozí kapitole byly vyhodnoceny změny v dojížďce do zaměstnání. Jakým

způsobem se během let 1991 až 2001 změnil podíl vyjíždějících obyvatel na celkovém počtu
obyvatel v obci a také jak se změnily hlavní směry a intenzita vyjížďky za prací mezi roky
1991 a 2001.
Tato kapitola se bude zabývat využíváním dopravních prostředků při cestě do
zaměstnání. Skutečné využití dopravních prostředků bude hodnoceno ve vztahu k nabídce
spojů veřejné hromadné dopravy a také k automobilizaci domácností v jednotlivých obcích.
Cílem této analýzy nebude pouze statistické vyhodnocení vztahu „nabídky“ a „poptávky“,
ale také posouzení významu posázavské železniční trati v zajištění dojížďky za prací z obcí
v řešeném území.

5.5.1 Vyjížďka za prací podle využití dopravního prostředku v roce 2001
Dále bude v této práci hodnocena vyjížďka do zaměstnání podle dopravního
prostředku. Cílem je provést analýzu vyjížďky za prací podle způsobu dopravy. Použitá data
byla získaná ze SLDB 2001 a jak již bylo řečeno, evidují dopravní prostředky využívané při
cestě do zaměstnání mimo obec bydliště.
Jak již bylo řečeno, tato analýza by mimo jiné měla pomoci určit význam železnice
v zajištění dopravy při vyjížďce do zaměstnání. Odpovědět na otázku, zda v některých
obcích převažuje železniční doprava nad ostatními druhy dopravy (autobusovou,
automobilovou) či má alespoň významnější pozici a vyhodnotit důvody.
Obrázek 10 uvádí, jaký podíl v jednotlivých obcích zastupují jednotlivé dopravní
prostředky

využívané

při

vyjížďce

do

zaměstnání.

Jak

se

dalo

předpokládat

z celorepublikového trendu, celkově, i ve většině obcí je nejvíce využívána individuální
automobilová doprava. Na druhém místě je autobusová doprava a jen v několika obcích
převažuje při cestě do zaměstnání doprava železniční (viz. Příloha 5).
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Obrázek 10: Podíl dopravního prostředku využitého při cestě do zaměstnání na celkovém
počtu výjezdů

Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty
Nejvyšší podíl železniční dopravy je zastoupen v obcích Vrané nad Vltavou, Čerčany,
Lštění, Čtyřkoly, Chocerady, Ledečko a Vlastějovice. U obce Čerčany je to pravděpodobně
způsobeno tím, že město leží na křižovatce zkoumané železniční trati č. 210 z Prahy přes
Vrané nad Vltavou a hlavní železniční trati č. 221, která vede z Prahy přes Říčany do Čerčan
a dále na jih. Lze tedy předpokládat, že obyvatelstvo obce při cestě do zaměstnání využívá
železniční trať vyššího řádu, tedy trať č. 221, která pro ně představuje rychlejší alternativu.
Totéž bude pravděpodobně platit i pro obec Čtyřkoly, která má železniční zastávku na
zmíněné trati. Zastávka obce Lštění leží na řešené trati z Čerčan do Světlé nad Sázavou,
železnice je tedy pravděpodobně využívána při cestě do Čerčan a z Čerčan dále trať vyššího
řádu do Prahy. Obec Vrané nad Vltavou leží na řešené trati v blízkosti Prahy a vlaková
doprava je jediným přímým a navíc časově výhodným spojem do Prahy. V tomto případě je
sice jistě využívána zkoumaná trať, je to však úsek, který již do řešeného území Posázaví
nespadá. Dále převažuje železniční doprava při cestě do zaměstnání v obci Vlastějovice. Zde
může být důvodem převládající dojížďka do obce Zruč nad Sázavou, která je vlakem
nejdostupnější.
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Vysoká koncentrace využívání autobusové dopravy je na jihovýchodě řešeného
území. Většina obcí zde dojíždí do Ledče nad Sázavou. Z jednotlivých obcí jezdí tímto
směrem dostatečný počet autobusových spojů, cesta trvá ze všech obcí okolo 10 minut.
Konkrétně se jedná o obce Hněvkovice, Kožlí, Bojiště, Pavlov a Vilémovice. Stejně tomu tak
je i u obcí Davle, Hradišťko a Měchenice na západě řešeného území. Z Hradištka je možné
dostat se přímým autobusem do Prahy za necelých 40 min. Měchenice mají železniční
zastávku, však na odbočné trati č. 210 z Vraného nad Vltavou do Dobříše, vlakem do Prahy
cesta trvá 45 minut, přímým autobusem pouze 25 min. Co se týká obce Davle, existuje zde
přímé spojení vlakem i autobusem. Opět je však rozdíl v době trvání jednotlivých cest,
autobusem trvá cesta 30 minut, vlakem pak téměř hodinu (www.idos.cz).
Lze tedy říci, že stanovená hypotéza byla potvrzena. Nejčastěji využívaným
prostředkem pro dopravu do zaměstnání je individuální automobilová doprava. Jistě to
souvisí se stoupající ekonomickou úrovní obyvatelstva, také však z nedostatečné dopravní
infrastruktury v regionu. Celkově se ukázala silniční doprava jako flexibilnější a časově
výhodnější než železniční. Jako významná železniční trať při přepravě obyvatelstva za prací
se ukázala trať vyššího řádu č. 221 vedoucí přes Čerčany do Prahy. Jak se předpokládalo,
zkoumaná lokální trať má význam v přepravě obyvatel za prací pouze na krátkých
vzdálenostech (např. z Čerčan do Týnce n. S., z Poříčí n. S. do Týnce n. S. a naopak), kdy je
přeprava vlakem rychlejší, než například autem či autobusem.

5.5.2

Automobilizace domácností
V této kapitole bude provedena analýza automobilizace domácností. Hodnocen bude

podíl bytů s jedním a více automobily na celkovém počtu bytů v jednotlivých obcích
zkoumaného území. Použitá data jsou opět ze Sčítání 2001. Pro potřeby této práce byly ze
statistiky vybrány domácnosti s jedním automobilem a domácnosti se dvěma a více
automobily a počty těchto domácností byly sečteny. Z výsledného počtu byl pak vypočítán
podíl domácností s automobilem na celkovém počtu domácností v obci.
Obrázek 11 udává, kolik procent z celkového počtu bytových domácností vlastní
jedno či více automobilů. Domácností je chápána tzv. bytová domácnost, kterou tvoří osoby
žijící společně v jednom bytě. Podle metodických pokynů SLDB 2001 se vybavení bytové
domácnosti osobním automobilem, telefonem atd. zjišťovalo bez zřetele k tomu, který člen
bytové domácnosti je vlastníkem. Uváděli se též služební automobily, pokud mohly být
využívány členem domácnosti k soukromým účelům.
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Obrázek 11: Podíl bytů s automobilem z celkového počtu bytů v obci

Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty
Vybavenost domácností automobilem je v řešeném územní celkově velmi vysoká.
Průměrná hodnota vybavenosti domácností automobilem pro celé Česko je 52 % (SLDB
2001). Z obrázku 11 je patrné, že ve většině obcí vlastní automobil více než polovina
domácností. Výjimku tvoří pouze obce Samopše, Ledečko, Český Šternberk a Pětihosty. Jsou
to obce populačně malé, do 200 obyvatel. Naopak v obcích Bojiště, Podveky a Chleby tvoří
podíl domácností s automobilem více než 70 % všech domácností. Opět jsou to však obce
s nízkým počtem obyvatel, Bojiště 253 obyvatel, Podveky 213 obyvatel a Chleby pouze 64
obyvatel. (SLDB 2001)
Dalo by se předpokládat, že ve větších městech se bude koncentrovat více obyvatel na
lepší ekonomické úrovni, podíl domácností s automobilem tedy bude vyšší, než u malých
obcí. Obrázek 11 však tuto skutečnost nepotvrzuje. Největší centra regionu, jako je Jílové u
Prahy, Týnec nad Sázavou, Zruč n. S., Ledeč n. S. a Světlá nad Sázavou vykazují hodnoty
v řešeném území spíše průměrné. To však může vysvětlovat skutečnost, že řešené území
spadá do zázemí hlavního města, ať už blízkého, či širšího, pro které je charakteristický
obrovský boom výstavby nových rodinných domů, a to i v populačně malých obcích. Jak
uvádí Marada, Květoň (2006), lze předpokládat, že klesající kvalita obslužnosti venkovských
oblastí veřejnou dopravou je stále více nahrazována individuální automobilovou dopravou.
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Z těchto důvodů by měla být automobilizace vyšší právě v oblastech s menším osídlením.
Vyšší automobilizaci lze také předpokládat v „bohatých“ metropolitních oblastech, kde je
však tento jev podmíněn vyšší ekonomickou úrovní velkých měst a z toho vyplývající
změnou životního stylu. V obou kategoriích budou pravděpodobně velké rozdíly v kvalitě
vozového parku (Marada, Květoň, 2006).
Obrázek 12: Nejvíce využívaný dopravní prostředek při vyjížďce za prací

Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty
Pokud se porovná v jednotlivých obcích vybavenost domácností automobilem
s nejčastěji využívaným dopravním prostředkem při cestě do zaměstnání, většinou se ukáže,
že využití osobní automobilové dopravy při cestě za prací přímo nesouvisí s počtem bytů
s automobilem. Obecně ve všech regionech Česka dochází dlouhodobě k celkovému
zvyšování počtu automobilů.

5.5.3

Nabídka autobusových a vlakových spojů veřejné hromadné dopravy
V této kapitole bude hodnocena nabídka vyjíždějících spojů z jednotlivých obcí.

Převažuje počet autobusových či vlakových spojů? Jakým způsobem ovlivňuje nabídka
skutečné využívání dopravních prostředků při cestě za prací?
Jak bylo uvedeno, data, která budou hodnocena, byla pořízena z Celostátního
informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ), jehož vedením je pověřena společnost
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CHAPS spol. s r.o. Obsahuje počty odjezdů spojů veřejné linkové dopravy a spojů drážní
dopravy provozované na dráze celostátní a regionální ze sledovaných obcí v určitých
sledovaných datech.

Obrázek 13: Podíl vlakových a autobusových spojů vyjíždějících z obce ve všední den

Zdroj: CIS JŘ, www.idos.cz
Poznámka: součet vlakových a autobusových spojů tvoří 100 %
Obrázek 13 vyjadřuje, jakou část z celkového počtu vyjíždějících spojů z obce tvoří
železniční doprava a jakou doprava autobusová. Z větší části obcí vyjíždí pouze autobus,
u ostatních obcí je srovnání četnosti vlakových a autobusových spojů velmi různorodé. Velká
nabídka vlakových spojů v porovnání s autobusovými je v oblasti kolem města Čerčany, a to
jak v samotném městě, tak v přilehlých obcích. Je to dáno železniční křižovatkou hlavní tratě
č. 210 z Prahy do Českých Budějovic a zkoumané lokální tratě z Prahy do Světlé nad
Sázavou.
Ve střední části řešeného území (od Čerčan do Vlastějovic) převažuje v obcích se
železniční zastávkou nabídka vlakových spojů nad autobusovými. Přesto při porovnání
s Obrázkem 12 tuto nabídku obyvatelé zcela nevyužívají. Hlavním dopravním prostředkem
v této oblasti je ve většině obcí automobil. V části území v blízkosti Prahy převažuje nabídka
autobusových spojů, počet spojů je tedy výrazně vyšší než v ostatních částech území.
Obrázek 12 však opět říká, že obyvatelé nejvíce při cestě do práce využívají automobil.
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Výjimku tvoří pouze obce Měchenice, Trnová, Hradištko, které nejvíce využívají právě
autobus. Specifickou oblast tvoří také zázemí obce Ledeč nad Sázavou, kterou sice prochází
železnice, ale nabídka autobusových spojů vlakové spoje převyšuje. Pouze v této oblasti ve
většině případů odpovídá nejčastěji využitý dopravní prostředek nabídce.
Obrázek 14: Absolutní počet vyjíždějících vlakových a autobusových spojů

Zdroj: CIS JŘ, www.idos.cz
5.5.4
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Korelace nabídky a poptávky spojů veřejné hromadné dopravy
V následující kapitole budou data hodnocena pomocí koeficientu korelace. Korelace
určuje míru statistické závislosti mezi proměnnými. Při větší (statistické) závislosti
proměnných je větší hodnota jejich korelace. Bude použit Pearsonův korelační koeficient.
V této části bude cílem zhodnotit vzájemné vztahy mezi jednotlivými zjištěnými daty
pro statistický soubor, který čítá 59 obcí.
Tabulka 2: Korelační matice (relativní hodnoty)
podíl spoj
bus

podíl spoj
vlak

podíl byt
auto

podíl vyj
bus

podíl vyj
vlak

podíl vyj
auto

podíl spoj
bus

1,000

-1,000

0,432

0,652

-0,761

0,347

podíl spoj
vlak

-1,000

1,000

-0,432

-0,652

0,761

-0,347

podíl byt
auto

0,432

-0,432

1,000

0,404

-0,458

0,761

podíl vyj
bus

0,652

-0,652

0,404

1,000

-0,789

-0,081

podíl vyj
vlak

-0,761

0,761

-0,458

-0,789

1,000

-0,548

podíl vyj
auto

0,347

-0,347

0,761

-0,081

-0,548

1,000

Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty
Poznámky:

podíl_spoj_bus = podíl autobus. spojů z celk. počtu spojů veř. hrom. dopravy
podíl_spoj_vlak = podíl vlak. spojů z celk. počtu spojů veř. hrom. dopravy
podíl_byt_auto = podíl domácností s automobilem z celk. počtu domácností
podíl_vyj_bus = podíl vyjíždějících za prací autobusem
podíl_vyj_vlak = podíl vyjíždějících za prací vlakem
podíl_vyj_auto = podíl vyjíždějících za prací automobilem

Z korelační matice (Tabulka 2) lze vyčíst, jakým způsobem jsou na sobě jednotlivé
údaje závislé. Hodnota korelačního koeficientu -1 značí nepřímou lineární závislost mezi
podílem počtu autobusových a vlakových spojů, což je dáno způsobem zpracování, neboť
součet vlakových a autobusových spojů byl brán jako 100 %. Hodnota podílu autobusových
a vlakových spojů říká, zda je území obsluhováno ve vyšší míře spíše autobusy či vlaky.
Vysokou míru závislosti můžeme najít mezi podílem vyjíždějících vlakových spojů
a podílem vyjíždějících osob za prací vlakem a také podílem domácností s automobilem a
podílem vyjíždějících za prací automobilem. Vysoká závislost těchto jevů se dala
předpokládat, oba tyto korelační koeficienty mají hodnotu 0,76. Podobně tomu tak je
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i v případě podílu autobusových spojů a podílu vyjíždějících autobusem, koeficient korelace
je 0,65. Z toho vyplývá, že počet spojů z obce podmiňuje i podíl vyjíždějících obyvatel
z obce do zaměstnání příslušným dopravním prostředkem.
Dále je zřejmé, že podíl vyjíždějících automobilem je na způsobu zajištění dopravní
mezi „automobil x vlak“ (-0,347; -0,432) naznačuje, že obce obsluhované vlakovou dop
obslužnosti vlakem či autobusem téměř nezávislý. Záporná hodnota korelačního koeficientu
ravou mají menší tendenci k pořizování a využívání automobilů. S automobilizací
domácností přitom roste nejen využívání automobilů k dojížďce, ale i využití autobusové
dopravy. Naopak využití železnice je slabší, což jen doplňuje předchozí tvrzení.
Zajímavé je také porovnání vztahů mezi podíly vyjíždějících jednotlivými dopravními
prostředky. Zatímco negativní korelace mezi „autobus x vlak“ svědčí o určité doplňkovosti
obou druhů veřejné hromadné dopravy, což lze považovat i z vliv vhodné dopravní politiky
kraje, používání automobilů má ke zbylým dvěma způsobům dojížďky vztah nevýrazný.
Je tedy dosti autonomní a rozhodování o využití automobilu je zřejmě individuální,
různorodé, bez ohledu na vyšší míru obslužnosti území autobusy či vlaky.
Následující korelační matice (Tabulka 3) znázorňuje korelační koeficienty mezi
jednotlivými jevy v absolutních hodnotách, která nám umožní porovnat četnosti konkrétních
jevů.

Tabulka 3: Korelační matice (absolutní hodnoty)
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počet
spojů_bus

počet
spojů_vlak

počet bytů
s autem

počet
vyj_bus

počet
vyj_vlak

počet
vyj_auto

počet
spojů_bus

1,000

0,153

0,890

0,654

0,140

0,525

počet
spojů_vlak

0,153

1,000

0,587

0,269

0,696

0,477

počet bytů
s autem

0,890

0,587

1,000

0,660

0,436

0,651

počet
vyj_bus

0,651

0,269

0,660

1,000

0,383

0,897

počet
vyj_vlak

0,140

0,696

0,436

0,383

1,000

0,662

počet
vyj_auto

0,525

0,477

0,651

0,897

0,662

1,000

Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty
Poznámky: podíl_spoj_bus = podíl autobus. spojů z celk. počtu spojů veř. hrom. dopravy
podíl_spoj_vlak = podíl vlak. spojů z celk. počtu spojů veř. hrom. dopravy
podíl_byt_auto = podíl domácností s automobilem z celk. počtu domácností
podíl_vyj_bus = podíl vyjíždějících za prací autobusem
podíl_vyj_vlak = podíl vyjíždějících za prací vlakem
podíl_vyj_auto = podíl vyjíždějících za prací automobilem

Vysokou hodnotu korelačního koeficientu lze zaznamenat mezi počtem autobusových
spojů a počtem bytů s automobilem. Důvodem může být vysoký podíl menších obcí v zázemí
posázavských center, ve kterých je velká část domácností vybavená automobilem, zároveň
jsou tyto oblasti dobře obsluhovány autobusovou dopravou. Stejně tomu tak je i při
porovnání počtů vyjíždějících autobusem a automobilem. U vlakových spojů je míra
závislosti menší. Stejně jako u relativních hodnot, i v absolutních číslech je vysoká míra
závislosti mezi počtem spojů jednotlivých dopravních prostředků a jim příslušným počtem
vyjíždějících. Co se týká počtu spojů autobusů a vlaků, jsou na sobě tyto dva jevy téměř
nezávislé.
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6

Závěr
Hlavním cílem této práce bylo vyhodnotit změnu vyjížďky do zaměstnání mezi roky

1991 a 2001 v regionu Posázaví, který byl vymezen podél lokální železnice z Vraného nad
Vltavou do Světlé nad Sázavou, tzv. Posázavského pacifiku. Vyjížďka za prací byla
hodnocena z několika pohledů, mj. s důrazem na význam železniční dopravy v zajištění
dojížďky. Ve většině obcí Posázaví byl v letech 1991–2001 zaznamenán nárůst tohoto podílu
vyjíždějících na celkovém počtu obyvatelstva, a to převážně více než o 50 %. U několika
obcí byl zaznamenán pokles podílu vyjíždějících do zaměstnání, ve většině obcí však
absolutně počet vyjíždějících vzrostl. Jediná obec Samopše zaznamenala jak pokles počtu
vyjíždějících za prací, tak počet všech obyvatel v obci.
Dále byla hodnocena změna hlavních směrů vyjížďky do zaměstnání. Lze
konstatovat, že se ve většině obcí hlavní směr vyjížďky v transformačním období nezměnil,
podle předpokladu ovšem ve velké míře upevnila svoji pozici Praha, která se v několika
obcích posunula na první, případně druhé místo. Součástí hodnocení směrů vyjížďky nebyla
jen změna hlavního směru, ale také intenzita vyjížďky, tedy jaký podíl z celkového počtu
vyjíždějících vyjíždí právě hlavním směrem. Zhruba v polovině obcí hlavní směr posílil,
naopak v druhé polovině obcí zeslábl. Pokles významu hlavního směru zaznamenaly
převážně obce, ve kterých se změnil hlavní či druhý směr vyjížďky. Z absolutních čísel je
patrné, že se počty vyjíždějících v prvním i druhém směru zvýšily, pouze opět v jiném
poměru. Růst podílu vyjíždějících za prací hlavním směrem byl zaznamenám u obcí, kde
hlavní směr zůstal stejný, a to převážně u obcí s orientací na Prahu, kde se vazba ještě
prohloubila. Posázaví se tedy z hlediska dojížďkových procesů chová převážně podle
obecných tendencí.
V další části práce byla sledována současná situace ve vyjížďce do zaměstnání, a to
z hlediska využitého dopravního prostředku. Důraz byl kladen na sledování míry využívání
železniční dopravy při vyjížďce za prací. Jak bylo také předpokládáno, nejvyšší podíl
v zajištění pracovní dojížďky zastupuje individuální automobilová doprava. To jistě souvisí
se stoupající ekonomickou úrovní domácností, také však s nedostatečnou dopravní
infrastrukturou v regionu i s omezenou nabídkou veřejné dopravy v některých částech
regionu. V místech dobré časové dostupnosti a dostačující nabídky spojů převažuje
využívání autobusové dopravy. Železniční doprava si vedla ve většině obcí nejhůře, větší
význam byl zaznamenán pouze v obcích, které přímo leží na křižovatce s jinou, řádově vyšší
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železniční tratí (např. Čerčany), či leží v její blízkosti a využívají sledovanou lokální trať
jako přibližovací prostředek k přestupu na jinou trať. U několika obcí byla důvodem
k využívání železnice nejlepší časová dostupnost do cílové obce vyjížďky.
Hodnocena byla také automobilizace domácností v jednotlivých obcích, tj. podíl bytů
vybavených alespoň jedním automobilem. Bylo zjištěno, že ve většině obcí vlastní automobil
více než polovina domácností. Ve větší míře se však automobilizace domácností vyskytuje
u populačně menších obcí, nikoli ve významnějších posázavských centrech (např. Jílové
u Prahy, Týnec nad Sázavou, Světlá nad Sázavou), jak bylo předpokládáno. Tato skutečnost
může být způsobena tím, že právě individuální automobilová doprava nahrazuje
nedostačující veřejnou hromadnou dopravu v menších, odlehlejších obcích. Tyto tendence
prokázal na bázi okresů Marada a Květoň (2006) nebo pro Británii Nutley (1998). Korelační
analýzou se však ukázalo, že vybavenost domácností automobily většinou nesouvisí
s využívaným dopravním prostředkem při cestě do zaměstnání a volba dopravního
prostředku je tedy pravděpodobně výsledkem individuálního výběru.
Dále byla hodnocena nabídka spojů veřejné hromadné dopravy. Velká nabídka
vlakových spojů v porovnání s autobusovými je v oblasti kolem města Čerčany, a to jak
v samotném městě, tak v přilehlých obcích. V části území v blízkosti Prahy převažuje
nabídka autobusových spojů, počet spojů je tady výrazně vyšší než v ostatních částech
území. V oblasti, která tvoří zázemí obce Ledeč nad Sázavou, prochází železnice, ale nabídka
autobusových spojů vlakové spoje převyšuje. Pouze v této oblasti ve většině případů
odpovídá nejčastěji využitý dopravní prostředek nabídce, v ostatních obcích tomu tak
většinou není.
Součástí celkové charakteristiky sledovaného území byly také rámcové analýzy
jednotlivých aspektů rozvoje území, na které mohla mít železniční doprava vliv. Ukázalo se,
že míra vlivu a funkce železnice se v regionu s časem samozřejmě měnily. Asi největší
rozmach a vliv měla železnice v období od svého vzniku do zhruba 50. let 20. století, kdy
byla nejmodernějším dopravním prostředkem, zpočátku sloužila převážně pro přepravu
nákladů, postupně (od 30. let) začala být využívána i pro přepravu osobní (dojížďka za prací,
podpora rozvoje příměstského cestovního ruchu). V 2. polovině 20. století tato funkce začala
v Posázaví převažovat a společně s rozvojem rekreace a v 60., 70. letech s rozsáhlou
výstavbou rekreačních objektů získala železnice funkci spíše rekreační dopravy. V 90. letech
20. století, v období transformace, funkce železnice, stejně jako i dalších lokálních tratí u nás,
dále slábne. V současné době je využívaná spíše marginálně pro osobní přepravu, na
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krátkých úsecích jako dopravní prostředek na cestě do zaměstnání, v letní sezónně je její
využití zvýšené díky turistům, trampům a chatařům. Průmysl používá železnici v současnosti
jen výjimečně.
Železnice podpořila také rozvoj průmyslu v Posázaví, čímž došlo také k nárůstu počtu
obyvatel zejména ve větších městech, jako jsou Týnec nad Sázavou nebo Čerčany. Naopak
depopulační trend malých sídel nezastavila ani přítomnost železnice, spíše podpořila odliv
obyvatel, ze kterého těžila právě větší sídla, popřípadě místa s masovou produkcí vhodnou
pro železniční přepravu (i mimo region).
Co se týká využití ploch v regionu, podíl orné půdy na celkové rozloze se snížil,
neboť jako nejvýznamnější faktor pro výskyt orné půdy se ukázaly přírodní podmínky, které
nejsou v řešeném území příznivé. S tím souvisí i snížená možnost využití těžké mechaniky,
kvůli značné svažitosti terénu. Podíl zastavěných ploch po celé období rostl, což jistě není
pouze díky železnici, ale měla na tom jistě svůj podíl, neboť urychlila industrializaci oblasti
a s tím spojenou výstavbu průmyslových areálů, komunikací a obytné zástavby.
Celkově je tedy možné říci, že lokální trať mezi Vraným nad Vltavou a Světlou nad
Sázavou je stejně jako většina lokálních tratí využívaná v malé míře. Její další budoucnost
lze spatřovat zejména v turistickém potenciálu, který jako tradiční trampská lokálka
Posázavský pacifik, jistě má. Funkce železniční dopravy v Posázaví se mohou dále měnit po
dobudování dálnice D3, která se bezprostředně dotkne dolního Posázaví a jistě přinese do
této oblasti markantní změny.
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Přílohy

Příloha 1 – Nádraží Týnec nad Sázavou

Zdroj: foto Eva Jansová, červen 2007
Příloha 2 – Nákladní vagóny na nádraží v Týnci nad Sázavou

Zdroj: foto Eva Jansová, červen 2007
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Příloha 3 – Dokument z muzea v Týnci nad Sázavou

Zdroj: foto Eva Jansová, červen 2007
Muzeum Týnec nad Sázavou, výstava Železnice a Posázaví
Příloha 4 – Deska Posázavská stezska

Zdroj: www.pacifikem.cz
Příloha 5 – Podíl dopravního prostředku využívaného při cestě za prací
obec
Bojiště
Březová-Oleško
Bukovany
Čerčany
Český Šternberk
Čtyřkoly
Davle
Dolní Pohleď
Drahňovice
Hněvkovice
Horka II
Hradec

podíl autobus podíl vlak podíl automobil
53,7
0,0
46,3
25,9
2,8
71,3
45,0
8,3
46,8
5,2
66,3
28,5
26,7
26,7
46,7
7,0
71,0
22,0
54,1
11,7
34,1
47,2
13,9
38,9
55,6
0,0
44,4
58,4
2,3
39,3
23,4
28,6
48,1
41,3
4,0
54,7
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obec
Hradištko
Hvězdonice
Chabeřice
Chářovice
Chleby
Chocerady
Chřenovice
Jílové u Prahy
Kácov
Kaliště
Kamenný Přívoz
Kožlí
Krhanice
Ledeč n.S.
Ledečko
Lešany
Lštění
Měchenice
Nespeky
Ondřejov
Ostrov
Pavlov
Pertoltice
Pětihosty
Petrov
Podveky
Pohoří
Poříčí n.S.
Přestavlky u Čerčan
Pyšely
Rataje n.S.
Řandějov
Samopše
Sázava
Soběšín
Soutice
Stříbrná Skalice
Světlá n.S.
Tichonice
Trpišovice
Týnec n.S.
Vilémovice
Vlastějovice
Vlkančice
Vrané n.Vltavou
Zbizuby
Zruč n.S.

podíl autobus podíl vlak podíl automobil
48,4
7,9
43,6
1,4
37,1
61,4
21,5
32,3
46,2
36,9
3,1
60,0
29,6
3,7
66,7
12,8
48,9
38,3
33,3
20,0
46,7
38,3
7,2
54,5
35,0
26,6
38,5
9,3
37,2
53,5
28,1
18,9
53,0
55,7
4,2
40,1
27,5
21,3
51,2
40,0
20,9
39,1
0,0
60,6
39,4
41,0
3,8
55,2
3,1
65,3
31,6
50,3
14,5
35,2
38,6
6,4
55,0
37,8
13,4
48,9
44,7
10,5
44,7
55,6
2,8
41,7
29,1
14,5
56,4
7,1
42,9
50,0
21,9
24,6
53,5
18,8
7,8
73,4
28,6
0,0
71,4
31,1
27,2
41,7
38,1
7,9
54,0
29,6
32,7
37,8
21,2
36,3
42,5
36,1
4,9
59,0
25,0
37,5
37,5
26,1
24,0
49,9
25,0
32,5
42,5
52,7
0,0
47,3
36,8
9,1
54,1
30,5
26,3
43,2
49,1
19,3
31,6
50,0
13,9
36,1
35,9
20,9
43,2
50,0
4,2
45,8
12,4
55,2
32,4
23,3
6,7
70,0
6,5
50,7
42,8
22,0
2,4
75,6
42,0
16,5
41,5

Zdroj: SLDB 2001
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