
Vycházka č. 11 – Kamenný Přívoz, Žampach, zlatonosné štoly – nádraží v Borku – zajímavosti na trase 
 

 Kamenný Přívoz – nádraží – Posázavský Pacifik -  projekt na vybudování žel. trati z Modřan do Čerčan byl 
zpracován v r. 1893; trať byla následně budována v několika etapách:   
1895 – Čerčany – Požáry (dnes Prosečnice) – firma bratří Kováříků – 16 km – uvedeno do provozu 18. 1. 1897 
1895 – Modřany  - přes Vrané na Dobříš  - firma ing. Žiwotského a Hraběte – uvedena do provozu 22. 9. 1897 
1897 – Prosečnice – Jílové – 4 km – postaveno za půl roku  - firma Kuděj a Fanta – 22. 9. 1897 
1898 – poslední, nejtěžší úsek – Skochovice – Jílové – 14 km – 6 tunelů, úpravy skály, kamenné tarasy, most 
přes Kocourovské údolí – firma ing. Žiwotského a Hraběte (stavělo se od ledna 1898 a hotovo bylo na jaře 
roku 1900) – 1. 5. 1900 projel první vlak celou trať z Čerčan do Prahy 
Proti původním plánům došlo ke dvěma změnám ve vedení trati - původně vedl projekt kolem Sázavy a 
Vltavy (představitelé konopišťského panství prosadili ale vedení trati přes svárovský kopec – kvůli požárským 
lomům; jílovští měšťané zase dosáhli odklonění trasy blíže k městu Jílovému na úkor Kamenného Přívozu. 

 Kamenný Přívoz - Nejstarší částí Kamenného Přívozu je osada Hostěradice, která byla původně statkem na 
stezce z Prahy do jižních částí Země České a Rakous. K Hostěradicím patřil brod a později převoz přes Sázavu. 
V 11. století na místě tohoto převozu vznikla osada. O výnosnosti zdejšího převozu svědčí  okolnost, že kníže 
Boleslav II. v posledním roce svého života r. 999 při založení kláštera na ostrově u Davle přiřknul výtěžek 
z převozu tomuto klášteru. V 19. století bylo hlavní obživou plavení dříví po Sázavě, práce v požárských 
lomech a práce v dolech při těžbě zlata. Z těchto zdrojů obživy stojí za zmínku hlavně plavení dříví vory. 
Jakmile se hnuly ledy vyrazily dvě party plavců se svými vrátnými (parťáky), se sekyrami a sochory pěšky do 
Čerčan a někdy až do Chocerad, kde na ně čekaly již prameny. Někdy však museli vázat vory sami po 6 až 8 
sdělávat prameny, které potom několika jezy a nebezpečnými říčními zákruty plavili do Davle a do Prahy.  

 Kostel sv. Ludmily v Kamenném Přívozu - kaple je zasvěcena svaté Ludmile. Byla postavena panstvím 
v Lešanech, za přispění okolních občanů v roce 1681 a okolo ní byl zřízen hřbitov. Kaple byla posazena na 
skalnaté stráni nad mlýnem podskalským a svojí věžičkou se zvoničkou dominuje celé obci. Na starém 
hřbitůvku odpočívají staré rody Babánkové, Bernardové, Dolejšové, Hroníkové, Domáčkové, Korotvičkové, 
Lacinové, Papírníkové, Novotných, Šoulejové, Šíbalové, Šmídové, Váňové a další – řada z nich vystupuje 
v dílech místního rodáka, spisovatele Jana Morávka. 

 Jan Morávek – (1888 – 1958) – prozaik, dramatik, spisovatel a kronikář Posázaví; mezi jeho nejslavnější díla 
(řada z nich byla zfilmována) patří: Ohnivá lázeň, Plavci na Sázavě, Divočina, Skalní plemeno, Byl na Sázavě 
přívoz, Lidé od vody, Opuštěná řeka, Zpáteční voda, Plavecký mariáš, Lidé od vody, Plavecký mariáš;  

 Cesta dále vede kolem bývalých mlýnů – Podskalský (přímo pod kostelem sv. Ludmily), Třískovský (na konci 
obce – někdy se mu také podle jednoho z majitelů říká Maškův) a Druhostranský (na levém břehu Sázavy) – 
o všech píše ve svých knihách Jan Morávek. 

o Podskalský mlýn – Kamenný Přívoz – zřídila ho lešanská vrchnost v 2. pol. 17. st., podle Jana Morávka 
sem musila dosadit násilím mlynáře z lešanského mlýna; r. 1800 koupil mlýn Jan Babánek, v r. 1840 ho 
předal svému zeti Václavu Kauckému – vzal si Babánkovu dceru Žofii  (mlýn měl sice získat nejstarší syn 
Vojtěch Babánek, ale ten se přiženil na Třískovský mlýn – Vojtěch ale později směnil s Kauckým mlýny – 
Kaucký získal Třískov, Vojtěch Babánek Podskalský mlýn; hned poté modernizace (se svým společníkem 
Žďárským) – 1912 – turbína, která poháněla mlýn i zásobovala elektřinou okolí (odebíral ho např. 
hostinský Josef Hora); od r. 1917 patřil mlýn firmě L. G. Bondy (Babánek zůstal v mlýně jako nájemce, 
později se přestěhoval do jižních Čech), po něm si mlýn pronajal Josef Wittmajer, stárek 
z Druhostranského mlýna; po r. 1930 se stal nájemcem Václav Borovička, který zde pracoval řadu let jako 
účetní – mlýn zmodernizoval, zvýšil výkon – 3 vagóny obilí za týden; po Bondym se stal majitelem mlýna 
ing. František Janeček; po r. 1948 mlýn znárodněn – podnik Středočeské mlýny a pekárny  - vedením 
pověřen František Karásek, který tu také bydlel; po r. 1952 mlýn zanikl, stroje rozebrány, objekt sloužil 
jako sklady, bydlela tu vdova Karásková; po r. 1988 koupil mlýn Miroslav Koch, opravil budovy, zřídil 
výrobnu polystyrénu a obnovil elektrárnu, která dodává proud do veřejné sítě. 

o Mlýn Třískov – 1. zprávy z r. 1838, když se sem přiženil Vojtěch Babánek z Podskalského mlýna; vzal si za 
ženu dceru mlynáře Růžičky; později mlýn vyměnil za Podskalský; kolem r. 1872 koupil Třískov mlynář 
Vambera – jeho dcera se provdala za Prokopa Maška, syna mlynáře na Libřici – modernizace mlýna – 
elektrický pohon mlecí stolice; rod zde hospodaří pořád, i když po r. 1950 nebyl mlýn funkční; plánuje se 
stavba malé vodní elektrárny 

o Druhostranský mlýn – náhon využíval ze stejného jezu jako mlýn Třískov; 1. písemná zmínka 1640 – 
vlastnil ho mlynář Vondřej Vlk, v r. 1713 – v majetku Františka Dvořáka; v r. 1805 se dostal do vlastnictví 
rodu Babánků; po 1. sv. válce koupil mlýn Prokop Mašek; krátce na to ho prodal Janu Mužíkovi ze Zadní 
Třebáně, po něm mlýn patřil Pauchnerovi ze Sedlčan, od něho ho koupil František Souhrada z Kutné Hory 



– to nebyl mlynář, o mlýn se starali stárkové; mlýn dostal moderní vybavení – 2 stolice s americkým 
složením, šrotovku, čističku na krupičku a krupici; do r. 1941 ho pohánělo vodní kolo; za války ho zabrali 
Němci, Souhrada se stal nájemcem vlastního mlýna, aby zde mohl dál bydlet; Němci přestěhovali 
1 turbínu k pohonu a během války se mlelo; po válce musel Souhrada mlýn opustit (bylo mu vytýkáno 
chování za války), objekt byl vyvlastněn státem; po r. 1950 zde vzniklo zdravotní středisko, hasičská 
zbrojnice, nějaký čas zde sídlil MNV; na konci 20. st. zde vznikla restaurace a penzion, v restitučním řízení 
zde Souhradovi potomci po r. 1990 získali 2 byty 

 Dolní Sázava – EVL – Evropsky významná lokalita – řeka Sázava je chráněna v rámci evropského systému 
Natura 2000 od místa, kde do Sázavy vlévá Blanice až do místa, kde se Sázava vlévá do Vltavy  důvodem 
ochrany je výskyt silných populací mlže velevruba tupého a ryby hořavky duhové  oba druhy prosperují 
díky vzájemnému symbiotickému vztahu  samice hořavky duhové klade kladélkem vajíčka do plášťové 
dutiny hořavky a naopak larvy velevruba (glochidie) se vyvíjejí na žábrách hořavky 

 Náhon – 1400 m dlouhý, měl původně sloužit k pohonu vodního kola – vzniklá energie měla být systémem 
vahadel přenášen 1600 m daleko do dolu na Pepři, ale využíval ho mlýn, který byl v provozu v 19. st. a na 
jeho místě vznikla na poč. 20. st. továrna na obvazovou vatu – viz dále; stavbu náhonu schválil kníže Augustin 
Longin z Lobkovic, prezident c. k. horní dvorní komory na základě posudku, který vypracoval inspektor 
důlních strojů Karel Heyrovský – cena projektu byla 150 000 zlatých – stavba se uskutečnila v letech 1836 – 
1841; náhon je široký 3 m, hluboký 1,5 m a vedla k budově na vodní kolo (kolnici), která stávala na počátku 
Kocourského údolí. Kolo mělo v průměru přes 10 m – jeho energie měla být přenesena do dolu na Pepř, to se 
ale nestalo a projekt ztroskotal. Odvodnění Pepře bylo uskutečněno až po vybudování Václavské štoly (1828 
– 1864). Náhon využívala krátce jen puchýrna (do r. 1900) . Dnes zde náhon končí a jeho voda je odváděna 
do Sázavy – další části byly zasypány. 

 Hranice mezi geologickými celky - údolím Chotouňského potoka probíhá hranice mezi starohorními 
usazeninami (jílovité břidlice, droby, prachovce) a prvohorními vyvřelinami (granodiority, gabra) – na skále 
při ústí potoka do Sázavy je to dobře patrné. Mezi oběma útvary se nachází jílovské pásmo. To se táhne 
v délce cca 60 km sv směrem od Blatné až k Psárům a Libni a také se nazývá „zlatý pruh země České“.  

 Puchýrna – puchýrna bývalo místo, kde se drtila ruda při těžbě zlata. Později zde byly různé výrobní provozy 
– např. pila, výroba čistících prášků, papírové lepenky, speciálních papírů do laboratorních a měřících 
přístrojů či zpracování kovu a umělé hmoty. 

 Hotel Troníček – stojí v místě hospody z 19. st. – zřídil ji Václav Kropolín; v r. 1880 ji prodal vysloužilému 
důstojníkovi rakouské armády Wenzigovi a po něm ji zdědila jeho dcera s manželem, akademickým malířem 
a profesorem na pražské výtvarné škole Hampejs (je pohřben na hřbitově v Kamenném Přívozu), hotel se 
jmenuje podle dalšího majitele Jana Troníčka, který hospodu rozšířil a upravil na hotel (manželé Hampejsovi 
si v zahradě postavili letní vilku). 

 Přívoz  - rodina Brabců – historická převoznická rodina 

 Horní (žampašský) mlýn a puchýrna – později továrna na výrobu obvazové vaty a po válce továrna na 
elektrosoučástky (až do roku 2000 – patřila podniku PAL Kbely), dnes upravováno, asi pro rekreační účely. 

 Žampašský viadukt - patří k nejvyšším kamenným železničním mostům ve střední Evropě. Některé zdroje 

uvádějí, že jde dokonce o nejvyšší most tohoto typu ve střední Evropě. Most tvoří sedm oblouků o rozpětí 
12 m. Výška mostu je 41,73 m (je jen o necelý metr nižší než Nuselský most v Praze). Celková délka mostu je 
109,33 m. Jeho podélná osa není v přímce, ale je tvořena obloukem o poloměru 180 m. Most je postaven 
z granodioritu (hrubozrnné žuly). Stavba byla započata na jaře roku 1898, ukončena byla slavnostním 
zahájením provozu 1. května 1900. Ke stavbě byl použit kámen z lomů v okolí (Borek, Kamenný Přívoz), který 
byl ke stavbě dopravován polními drážkami a ze dna údolí nahoru dvojkolejnou svážnicí. Na stavbu bylo 
spotřebováno 5 780 m³ lomového kamene, 600 m³ kamenných kvádrů, 450 m³ klenebních kamenů a 56 
kamenných krakorců. Pro stavbu dřevěného lešení bylo spotřebováno 488 m³ kulatiny a 750 m³ fošen. 

 Štola sv. Antonína Paduánského - Na štole se pracovalo v letech 1753 a 1754. V dobových zprávách se píše, 
že „nalezli staré dílo hluboké 22 láter (přibližně 40 metrů), a protože nebyla hned spatřena nadějná žilovina, 
dílo opustili.“ Štola byla pak nepřístupná více jak 250 let. Zabezpečení opuštěného důlního díla provedl mezi 
lety 2005 – 2007 státní podnik Diamo. Od r. 2007 byla práva a povinnosti k této štole převedena na muzeum. 

 Štola sv. Josefa - Celková délka dosud známých chodeb je 280 m (z toho přístupno je 200 m). Profil chodeb je 
šikmý, odpovídající uložení hornin (metabazity), s mírným sklonem ve směru k řece Sázavě. Objem 
vytěženého materiálu z prostor, které jsou prozkoumány, činí přibližně 1100 m3. Hlavní chodby mají sklon 
k ústí asi 6%. Pokud by těžební práce probíhaly středověkým způsobem ražení a vždy se pracovalo jen na 
jediném místě ražby, potom by práce na viditelném úseku dolu trvaly okolo 26 let. Vytěžená zlatá ruda byla 
z dolu dopravována povozy na pravý břeh Sázavy, na Žampach, kde byly rudní mlýny a kde se také ruda 



vypírala. Pravděpodobně se i hlušina dostávala z větší části k uložení na pravý břeh řeky, i k úpravě cesty 
tímto údolím. 

 Hotel Hrádek – u jílovského nádraží – vybudoval ho v r. 1896 Emanuel Kokeš, jeden z majitelů Včelního 
hrádku – hotel měl 30 pokojů. 

 Kaplička pod nádražím – je znázorněna již na historické mapě z let 1936 – 1852 (možná je ale ještě starší) – 
v té době tudy vedla hlavní cesta do Kamenného Přívozu; v r. 1920 kapli zrenovoval, druhá rekonstrukce 
proběhla v r. 1972 (vždy ji zařídili majitelé okolních nemovitostí), poslední rekonstrukce proběhla v r.2008 a 
uskutečnil ji Okrašlovací spolek Jílové. 


