
(aneb To nejlepší nakonec!)

      sobota 30. září 2017

Odjezd: v 7:58  hod. (rychlík  Bouzov)  z  hlavního  nádraží  ČD  Pardubice  do  Prosečnice
(z Přelouče odjezd 8:07, z Kolína 8:23, Praha hl.n. příj. 9:03/odj. 9:22), v případě zmeškání či
zpoždění lze využít rovněž IC Zdeněk Fibich (odj. Pce 8:12, Praha hl.n. příj. 9:06)

Sraz: v 7:40 v nádražní hale pod odjezdovou tabulí (dohodneme se na koupi společné skupinové
jízdenky)

Odjezd zpět: ze železniční stanice Davle směrem na Prahu 15:21, 16:49, 17:50 (z Pikovic (žel.
zast.  Petrov u Prahy)  15:15,  16:41,  17:43),  s přestupem v Praze hl.  n.  (příjezd 16:05,  17:35,
18:35) na nejbližší rychlík do Pardubic (odjezd mezi 16. a 19. hodinou vždy v :22, :52 a :55). 

Trasy: I. skupina vystoupí na železniční zastávce Prosečnice [1] (pravidelný příjezd 10:38), kde
se napojí na  Č, po níž půjde nejprve krátce po silnici a poté doprava podél železniční trati do
Kamenného Přívozu [2]  (1,5 km),  kde odbočí  doleva,  sejde k Sázavě,  přejde most  a za ním
pokračuje doprava stále po levém břehu Sázavy po jejím proudu skalnatým kaňonem přes NPP
Medník [3] a nádherné vyhlídky až do Pikovic [4] (12 km). Zde se vrátí na pravý břeh Sázavy, po
němž dojde do Davle [7], kde se může ještě občerstvit, a poté vyčká příjezdu vlaku (celkem 16
km). 

II. skupina  vystoupí spolu se skupinou I. na železniční zastávce Prosečnice [1] a po společné
trase s touto skupinou dojde až do Pikovic [4], kde se může ještě občerstvit, a poté vyčká příjezdu
vlaku (celkem 12 km).

Převýšení: trasa vede nádhernými scenériemi skalnatým kaňonem podél řeky Sázavy, převýšení
je však nevýznamné a trasa pohodlná

V případě nepříznivého počasí bude program přiměřeně upraven.

Možnosti občerstvení: Kamenný Přívoz, Pikovice, Davle, jinde nejisté 

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 40 Benešovsko a dolní Posázaví (vydání z roku 2017) 

Jízdné: záleží na počtu zájemců o společnou skupinovou jízdenku. Celkové jízdné za obě cesty
pro jednu osobu by nemělo přesáhnout 250 Kč.

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070.

Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta
(mobil 776 823 797 Vodafon)

Již v sobotu 14. října 2017 máme další akci, které se mohou opět zúčastnit všichni přátelé pěší
turistiky. Autobusový zájezd s názvem ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ II připravil a vede Petr Dračínský.

Turisticko-vlastivědný text.

[1] Prosečnice  – velké lomy na granodiorit a křemenný diorit. Osudy místních kameníků vylíčil
Jan Morávek v díle „Skalní plemeno“.
[2] Kamenný Přívoz – původně vorařská osada. Zdejší voraři přebírali u Čerčan vory od svých
kolegů z Vysočiny. Raně barokní jednolodní kostel sv. Ludmily z roku 1681 s průčelím ukončeným
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volutovým štítem. Hřbitov s barokní bránou. Rodiště spisovatele Posázaví Jana Morávka (1888-
1958), který ve svých románech líčí život a práci formanů, vorařů, kameníků a pytláků (pamětní
deska na rodném domě č.p. 16).
Morávkův  sad  (při  silnici  do
Jílového). 
[3]  Medník  – národní  přírodní
památka  (19,02  ha,  vyhlášena
v roce  1933)  nedaleko
stejnojmenného  zalesněného
vrchu (417 m) – přirozená hájová
společenstva  s výskytem vzácné
rostliny kandík psí zub. Jedná se
o  nejsevernější  výskyt  této
rostliny  v Evropě  a  zároveň
jediné  naleziště  na  území  ČR.
Geologický  podklad  tvoří  tlakem
přeměněné bazické vyvřeliny (tzv.
metabazity)  jílovského  pásma.
V roce 1965 zde byla otevřena 1.
naučná stezka na našem území. 
[4]  Pikovice  - začíná  zde
Posázavská stezka vedoucí podél řeky na Žampach. Místy je vytesána ve skále a z Klimentovy a
Raisovy vyhlídky poskytuje krásné výhledy na řeku. Stezku zřídil v letech 1914-24 KČT. 
[5]  Ostrov  sv.  Kiliána  – na
ostrově  se  nacházejí  pozůstatky
kláštera z roku  999
(pravděpodobně  3.  nejstarší
v Čechách)  zv.  Ostrovní,  sv.
Kiliána  nebo  Na  ostrově.  Byl
založen knížetem Boleslavem II..
Husité  jej  v roce 1420  vypálili  a
pobořili a již nikdy nebyl obnoven.
V době  jeho  rozkvětu  stála  na
ostrově  románská  trojlodní
bazilika  sv.  Jana  Křtitele  se  3
apsidami (její dvouvěžové průčelí
pocházelo  z 12.  století)  a  při  ní
budova  kláštera.  Odkryté
románské  a  gotické  základové
zdivo  je  cennou  historickou
památkou  spjatou  s obdobím
vzniku českého státu v 10. století.
[6] Sekanka – na ostrohu nad soutokem Vltavy a Sázavy byla odkryta opevněná osada z 13.
století, která patřila klášteru na Ostrově sv. Kiliána. Zanikla po roce 1278. 
[7]  Davle  – obec  známá  nejméně od  roku  999,  kdy  byl  na  nedalekém  ostrově  založen
benediktínský  klášter  sv.  Jana Křtitele.  Již  v roce 1310 je  Davle  připomínána jako městečko.
V centru obce stojí novobarokní kaple Navštívení Panny Marie z let 1897-98 (nazývá se rovněž
„Jubilejní“,  neboť  byla  postavena  na  oslavu  50.  výročí  panování  císaře  Františka  Josefa  I.).
Pomník vltavských plavců – kotva na kamenném podstavci věnovaná spolkem Vltavan (u starého
mostu). Starý železný most značně utrpěl, když zde byl v létě 1968 natáčen válečný film „Most u
Remagenu“.  V letech  1982-92  zde  byl  zbudován  most  nový.  Davlí  vede  železniční  trať
Posázavského pacifiku. Za Davlí je tato železnice vedena po romantických skalnatých svazích
nad údolím Sázavy. Nejhezčí úsek je mezi Petrovem a Jílovým, kde trať vede průkopy, tunely a
na  viaduktu.  Byla  zbudována  v letech  1897-1900  převážně  italskými  baraby.  V  Davli  prožil
významnou část svého života spisovatel a novinář Vladislav Vančura (1891-1942).
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