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ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Centrum ekologické
výchovy Zvoneček
Základní organizace Českého svazu ochránců příro‑
dy 11/11 Zvoneček vznikla v roce 1996 a podle stanov
ČSOP je její složkou se samostatnou právní subjekti‑
vitou. Její činnost navázala na práci oddílu mladých
ochránců přírody Nezmaři, který jí vnitřně stále podléhá
společně s oddílem Draci a Centrem ekologické výcho‑
vy Zvoneček. Hlavním činností CEV Zvoneček je pří‑
rodovědná a ekologická osvěta, výchova a vzdělávání
formou přednášek, seminářů, exkurzí, environmentál‑
ně – vlastivědných soutěží, tvorba a realizace výuko‑
vých programů pro školy, olympiád, budování nauč‑
ných stezek, realizace brigád, publikační činnost aj.

Další aktivity organizace:
✔ Informační a poradenské centrum
(Infocentrum ČSOP)
✔ Účast ve správních řízeních
✔ Naplňování Středočeské koncepce EVVO
✔ Ochrana přírody – údržba cenných lokalit, druhová
ochrana
✔ Péče o veřejnou zeleň
✔ Mateřské centrum – pravidelná setkání
a cvičení rodičů a dětí do 3 let
✔ Knihovna
✔ Zookoutek

Kontakty na tvůrce a správce
NS Svatojánské proudy
(Centrum ekologické výchovy Zvoneček):
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické
výchovy Zvoneček)
Březovská 382 (areál MŠ)
252 46 Vrané nad Vltavou
IČ: 649 34 641
Telefon: 257 762 036
Mobil: 722 159 244
www.cev‑zvonecek.cz
info@cev‑zvonecek.cz

Seznam informačních
panelů NS Svatojánské proudy:
1. Úvodní informace, historie
Třebenic
– základní informace, mapa trasy, historie
Třebenic
2. Slapská přehrada
– historie, současnost, lokalita přehrady,
technické údaje
3. Svatojánské proudy
– obecné informace, Ferdinandův sloup, socha
sv. Jana Nepomuckého, píseň Vzpomínka
na Svatojánské proudy

Průvodce

Naučnou stezkou

Svatojánské
proudy

4. Obojživelníci a plazi
– informace o výskytu v lokalitě, zajímavosti
5. Voroplavba, výletníci na lodích
– historie, vory a vorařské názvosloví,
současnost, výletníci na lodích
6. Fenomén řeky
– jak řeka „modeluje“ krajinu, povodně
7. Život v oboře
– návštěva u krmelce, obyvatelé obory, myslivecké
názvosloví
8. Život na skále
– ekosystém skalních stepí, fauna a flora
9. Vliv stavby přehrady na život v řece
– život v řece, rybí pásma
10. Suťové lesy

– představení ekosystému

11. Tramping a osada Ztracenka
– historie trampingu, historie osady, písně
12. Zajímavosti v okolí
– informace o nejbližších místech, které stojí
za návštěvu
13. Přírodní rezervace Kobylí draha
– popis a význam lokality, fauna a flora

14. Štěchovická přehrada

– historie, současnost, plavební zařízení,
přečerpávací elektrárna

15. Úvodní informace,

historie Štěchovic
– základní informace, mapa, historie Štěchovic

Naučná stezka Svatojánské proudy vede roman‑
tickým údolím řeky Vltavy, úsekem bývalých Sva‑
tojánských proudů, nyní zatopených Štěchovickou
přehradní nádrží, mezi obcemi Štěchovice a Nové
Třebenice. Dlouhou dobu byla tato naučná stezka
ve velmi špatném stavu. V roce 2013 se pracovníci
a dobrovolníci z Centra ekologické výchovy Zvoneček
z Vraného nad Vltavou rozhodli stezku rekonstruo‑
vat, zatraktivnit a zároveň prodloužit k autobusovým
zastávkám jak v Třebenicích, tak i ve Štěchovicích.
Díky intenzivní práci a získání dostatečného množ‑
ství finančních prostředků se vše stihlo realizovat
na konci roku 2013. Naučná stezka Svatojánské
proudy je obohacena o herní prvky a odpočívadla.
Naučná stezka Svatojánské proudy se nachá‑
zí v katastrálním území obce Štěchovice, je dlouhá
přibližně 8,5 km, obsahuje 15 zastavení a je vhodná
pouze pro pěší návštěvníky. Naučnou stezku projdete
za přibližně 3‑4 hodiny. Naučná stezka Svatojánské
proudy není v žádném případě určena cyklistům!
Naučná stezka má svou rozšířenou verzi na we‑
bových stránkách CEV Zvoneček – www.cev‑zvo‑
necek.cz, na kterou odkazují QR kódy. Stačí jen
prostřednictvím chytrého mobilního telefonu naske‑
novat QR kód na cedulích.

