
                                                               
 
 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                         

k okamžitému zveřejnění                                                                            

Nově zrekonstruovaná stezka Svatojánské proudy otevřena!  
(Třebenice, 15. října 2013) Kdysi oblíbená výletní trasa nedaleko Prahy, naučná stezka Svatojánské 
proudy, po letech pustnutí vstala z mrtvých. Kompletně zrekonstruovaná stezka byla dnes slavnostně 
předána veřejnosti.  

Stezka vede skalami nad řekou Vltavou, místy s bohatou historií i krásnou přírodou. Kdysi divoký kaňon, 
postrach vorařů, si i dnes, po výstavbě Štěchovické přehrady, zachoval mnoho ze svého půvabu. Místo si 
pro svou atmosféru oblíbili trampové, kteří zde založili jednu z prvních osad, známou Ztracenku, i turisté. 
Protože před mnoha lety vybudovaná naučná stezka byla ve velice špatném stavu, rozhodl se ČSOP 
Zvoneček zapojit do programu NET4GAS Blíž přírodě. Díky němu a podpoře Středočeského kraje se mu 
podařilo stezku kompletně zrekonstruovat. Pět měsíců práce na obnově naučné stezky bylo dnes zakončeno 
jejím slavnostním otevřením. 

Naučná stezka Svatojánské proudy je dlouhá 8,5 km a má 15 zastavení, věnujících se životu v řece, na 
skalách a v oboře, historii vorařství i trampingu, přehradám Vltavské kaskády i obcím Třebenice a 
Štěchovice. Naučné cedule obsahují QR kódy, pomocí nichž si mohou návštěvníci prostřednictvím chytrého 
telefonu např. poslechnout trampské písně nebo prohlédnout rozsáhlé fotogalerie. Pro děti jsou navíc 
připraveny čtyři interaktivní prvky - poznávačka ptáků, chytrý provázek spojující dospělce a larvy hmyzu, 
lanová prolézačka a dřevěná prohazovací socha sovy. Na trase jsou i dvě nová odpočívadla.  

Práce na naučné stezce začaly shromažďováním materiálů. Díky nadšencům do historie tohoto místa, 
Blance a Honzovi Reichardtovým, se například podařilo shromáždit neuvěřitelné množství historických 
fotografií a starých kolorovaných pohlednic. S dalšími cennými informacemi pomohli místní osadníci. Na 
jedné z informačních tabulí je věnována tichá vzpomínka manželskému páru, který zde zahynul letos na jaře 
v důsledku povodní, kdy přívalové vody strhly kus svahu, na němž stála jejich chatka, a ta se i s nimi zřítila.  
Je nutné v této souvislosti též upozornit návštěvníky, že naučná stezka je určena pouze pro pěší! Důrazně se 
nedoporučuje jízda na kole. V minulosti došlo v lokalitě k několika vážným i smrtelným úrazům cyklistů. 

A jak probíhalo samotné umísťování cedulí v tak nepřístupném terénu, jako je kaňon Svatojanských 
proudů? Jediné dopravní spojení bylo možné po vodě. „Tabule jsme naložili ve Skochovicích u mostu na loď 
a vypluli proti proudu směr Svatojánské proudy. Plavební komora ve Štěchovicích nás pustila dovnitř i ven a 
po 3 hodinách jsme šťastně dopluli na místo, aniž bychom nějakou tabuli utopili. Zažili jsme i krušné chvilky, 
kdy se při jedné plavbě porouchal motor a museli jsme být taženi jinou lodí. Nakonec ale vše dobře dopadlo, 
tabule jsou na místě a spokojení návštěvníci budou pro nás tou největší odměnou za vynaložené úsilí,“uvedl 
předseda ČSOP Zvoneček Petr Janeček. 

„Svatojánské proudy jsou již třetí naučnou stezkou, obnovenou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
v tomto regionu. Členům ČSOP Zvoneček patří velký dík. Věřím, že i tato stezka se bude návštěvníků líbit 
stejně, jako ty na Medníku a Zvolské Homoli,“ řekla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS. 

Bližší informace o naučné stezce lze nalézt na webových stránkách ČSOP Zvoneček www.cev-zvonecek.cz. 



                            
Bližší informace: 
Petr Janeček,                 Jan Moravec   Milan Řepka 
ZO ČSOP Zvoneček               Kancelář ÚVR ČSOP  Tiskový mluvčí NET4GAS  
T:  722 159 244                T: 777 063 340   T: 739 537 461 
E: petr.janecek@cev-zvonecek.cz          E: jan.moravec@csop.cz  E: milan.repka@net4gas.cz 
 
Český svaz ochránců přírody je sdružení lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit. V současné 
době máme téměř 8000 členů. Mezi nimi jsou profesionální odborníci i nadšení dobrovolníci, dospělí i děti. 
Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více informací naleznete na www.csop.cz.  
 
Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje svou 
koncepci firemního dárcovství a sponzoringu. Je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní 
plynárenské soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku životního prostředí s ohledem na budoucí generace. 
Oblast podnikání NET4GAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a životního prostředí a od toho se odvíjí i 
dlouhodobá strategie firmy realizovaná v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je generálním 
partnerem Českého svazu ochránců přírody od roku 2007, podporuje i další projekty, pro které motto „Blíž 
přírodě“ je významnou součástí trvale udržitelného rozvoje. Podrobné informace o otevřených lokalitách i 
dalších přírodních zajímavostech či tipy na výlet představuje veřejnosti na internetových stránkách 
www.blizprirode.cz.   
 
 

 
 



                            
Seznam 59 zpřístupněných lokalit v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě 
   

2007 
NS Údolí pod Klíčem, Svor / Česká Lípa  
NS Biokoridor Hloučela, Prostějov  
Opičák, Liberec 
Jelenice, Pozořice / Brno-venkov 
Lom Myslík, Myslík / Frýdek-Místek 
NS Pozorovatelna, Milovice / Nymburk 
 
2008 
NS Chodníčky v Podbeskydí, Kunčice pod 
Ondřejníkem / Frýdek-Místek  
NS Les plný smyslů, Krásná Lípa / Děčín  
NS Bludovská stráň, Bludov / Šumperk  
NS Vinořský park – Satalická bažantnice, Praha-
Vinoř 
Zlatý vrch, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
Kamenec, Kamenec u Radnic / Rokycany  
NS Zvolská Homole, Zvole u Prahy / Praha-západ 
NS Fryšták, Fryšták / Zlín  
Mločí studánka, Myslík / Frýdek-Místek  
NS Velký Košíř, Litomyšl / Svitavy  
NS Mnichovské Hadce, Prameny / Cheb  
NS Údolí Hasiny, Lipno / Louny 
Lom Chlum, Srbsko / Beroun  
Biocentrum Mokroš, Mořice / Prostějov  
NS Zahrady, Český Brod / Kolín  
Pozorovatelna v Blahutovicích, Blahutovice / Nový 
Jičín  
NS Votočnice, Sázava / Benešov  
 
2009 
Rezavka, Ostrava  
Přírodní rezervace Štěpán, Děhylov / Ostrava 
NS Medník, Hradišťko / Praha-západ 
NS Vladař, Vladořice / Karlovy Vary 
NS Podkovák, Lesná / Tachov  
Kudlačena, Horní Bečva / Vsetín  
Podlešákův jilm, Vimperk-Boubská / Prachatice 
Nad řekou, Bečov nad Teplou / Karlovy Vary 
 

2010 
Choryňský mokřad, Lešná / Valašské Meziříčí 
NS Vodní svět, Lesná / Tachov  
Poustka, Pozořice / Brno-venkov 
Skalka, Kunčice pod Ondřejníkem / Frýdek-Místek 
NS Sudslavický okruh, Vimperk / Prachatice  
Žákova hora, Cikháj / Žďár nad Sázavou 
NS Mojžíšův pramen - Císařský kámen, Liberec 
Semanínská stezka, Semanín / Ústí nad Orlicí 
 
2011 
NS Na cvičišti, Valašské Meziříčí / Vsetín 
Střelenská louka, Střelná / Teplice 
Capartické louky, Capartice / Domažlice 
Přírodní rezervace Chlumská hora, Chlum / Karlovy 
vary 
Panská skála, Habrovany / Vyškov 
NS Okolo Vřesiny, Vřesina / Opava  
NS Cech Sv. Víta, Trstěnice / Cheb 
 
2012 
Pozorovatelna u Litovického rybníka, Litovice / 
Praha-západ 
Mokřadní louka Kolo, Slavkov / Uherské Hradiště  
NS Vidžín - Telecí potok, Vidžín / Plzeň-sever 
NS Housle, Praha-Lysolaje 
Pančava, Pozořice / Brno-venkov 
NS Mýto, Praha-Nedvězí 
Bohumilická alej, Bohumilice / Prachatice 
Ořešník, Hejnice / Liberec 
NS Heřmanický rybník, Heřmanice / Ostrava 
 
2013 
Lačnovské šafrány,  Lačnov / Vsetín 
NS Umíř, Plachtín / Plzeň-sever  
NS Pňovský luh, Pňov-Předhradí / Kolín 
NS Svatojánské proudy, Štěchovice / Praha-západ 
 
NS = naučná stezka 
 
Více na www.blizprirode.cz 

 


