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Ú
Úvvoodd
Zám r zpracovat strategii cestovního ruchu byl vyvolán p edevším podmínkami dotací
z evropských strukturálních fond a zejména podmínkami regionálního opera ního programu
St ední echy.
Dalším podn tem byla vlastní pot eba m styse Št chovice. Jeho p edstavitelé usilují o
to, aby m stys Št chovice v rámci cestovního ruchu prosperoval a byl konkurenceschopný.
Zárove si uv domují, že pro tento cíl je nezbytné, aby byl i v této oblasti koncep n a
strategicky ízen.
V m stysi dosud neexistuje spolupráce subjekt , které se podílejí na rozvoji cestovního
ruchu, každý subjekt rozvíjí vlastní aktivity, chybí zde koordina ní a ídící orgán.
M stys Št chovice jako obec ležící v blízkosti hlavního m sta Prahy nabízí mnoho
p íležitostí pro rozvoj cestovního ruchu. Nabídky m styse v této oblasti využívají jak
p íležitostní návšt vníci v rámci svých jednodenních výlet , tak zejména tisíce chata a len
trampských osad, kte í zde od jara do podzimu tráví sv j volný as.
V m stysi není vyvinuta t žká pr myslová výroba, krajina je zachovalá, životní prost edí
není zni ené, m stys se svým okolím se stal opravdovou rekrea ní základnou pro obyvatele
Prahy.
Strategie cestovního ruchu je zpracovaná pro všechny t i ásti m styse tj. Št chovice,
T ebenice a Mase ín. V souladu s obdobím je Strategie cestovního ruchu sestavená do roku
2013, všechny údaje jsou zpracované k ervnu 2009.
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Strategie cestovního ruchu m styse Št chovice je vypracována v souladu s t mito
dokumenty:
Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2007 - 2013
Program rozvoje St edo eského kraje
Program rozvoje cestovního ruchu ve St edo eském kraji
Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dob íšska a Novoknínska
Strategický plán Leader MAS Brdy – Vltava
Strategický plán rozvoje cestovního ruchu v regionu Brdy – Vltava

Použité fotografie – zdroj: www.stechovice.info

K Mase ínu
Št chovice
Kocába

Št chovická p ehrada

Povltavská stezka

T ebenice
Slapská p ehrada
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11.. ZZáákkllaaddnníí cchhaarraakktteerriissttiikkaa m
m ssttyyssee Š
Štt cchhoovviiccee
11.. 11 G
Geeooggrraaffiiee,, oossííddlleenníí
M stys Št chovice, kdysi královské horní m ste ko, po 1.sv tové válce nejpopulárn jší
povltavské letovisko, nyní jedna z obcí eské republiky, známá „št chovickým pokladem“, leží
uprost ed ech, 30 km jižn od Prahy. Sv j název dostaly Št chovice od lichotivé zkratky
jména Št pán: 1447 Stephanus alias Sczechoni de Petrkow, DOI. X, 600, 1582 Št pán jinak.
M stys se nachází na soutoku Vltavy a Kocáby, ve vzdálenosti 30 km jižn od Prahy,
na území bývalého okresu Praha-západ. Skládá se ze t í ástí, jimiž jsou Št chovice,
T ebenice a Mase ín.
O vsi Št chovice se poprvé zmi uje bula P emysla Otakara I. z r. 1205, kdy byly
jmenovány mezi majetkem blízkého ostrovského kláštera. Další zpráva o Št chovicích je z r.
1209, kdy obec pat ila klášteru v Plasích. Pozd ji se o Št chovice d lily kláštery Ostrovský,
Zbraslavský i Strahovský.
Katastrální plocha oblasti m í více než 14,28 km2 (Št chovice s T ebenicemi 8,27km2, Mase ín - 6.01km2), jejich v tší ást tvo í lesy (55 až 60% území) a vody. Skládá se
ze dvou katastr - Št chovic s T ebenicemi a Mase ína. Zem d lská p da se nachází pouze
v okolí T ebenic a Mase ína. Ten byl p ipojen ke Št chovicím v r.1850, ovšem v r.1906 se
osamostatnil. Tak to trvalo do r.1980, kdy se op t stal sou ástí Št chovic. Mase ínští ob ané
se pokusili o odtržení své obce v souvislosti s polistopadovými zm nami v r.1991, ale
neúsp šn . Katastrální hranice prochází pot kem u Davle p es Hvozdy, Mase ín, dále podél
Kocáby a státní silnici ke Slap m, p es vrcholky kopc ke Slapské p ehrad a p es T ebenice.

Št chovice
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11.. 22 P
P íírrooddnníí ppoom
m rryy

11.. 22..11 G
Geeoollooggiiee
Vltava nad Št chovicemi proráží jílovským pásmem, komplexem starohorních vyv elin,
které zb idli nat ly následkem tlak p i pozd jších horotvorných pochodech. Zlato se z nich
t žilo hlavn v okolí Jílového, ale i ve zdejším okolí se rýžovalo na n kolika místech. Vltavské
údolí tvo í komplex r zných klimatických a p dních podmínek.
11.. 22..22 G
Geeoom
moorrffoollooggiiee
Z pohledu p írodního a krajiná ského je možno oblast ozna it za geomorfologicky
pestrou a lenitou. Zvlášt na svazích Vltavy má p irozený ráz. P vodn harmonická krajina
byla postupn narušena stavbou vodních nádrží a dlouhodobou rekreací obyvatel Prahy. O
víkendech a o prázdninách se po et obyvatel ztrojnásobuje. Vysokou koncentrací rekrea ních
objekt však dochází k devastaci krajiny, a už je to zábor zem d lské a lesní p dy, ohrožení
zdroj pitné vody, zne išt ní krajiny odpadními vodami nebo „ ernými“ skládkami. Rekreanti
mohou ni it ekosystém sešlapem a provozem motorových vozidel. Dochází k hubení a
p emís ování chrán ných druh rostlin, k rušení a hubení voln žijících živo ich .
Geomorfologicky pat í oblast k tzv. Jílovskému pásmu, které je významné svým,
zejména zlatým zrudn ním. Z geologického hlediska je tvo eno vyv elými horninami,
p edevším žulou. Geologickou zajímavostí je výskyt porfyrových tzv. polštá ových láv, které
jsou patrny na pravém b ehu Vltavy mezi Št chovicemi a Zbraslaví.
11.. 22..33 K
Klliim
maa
Klimatologicky je možno oblast ozna it za mírn teplou a vlhkou, s pr m rnou teplotou
7,7 º Celsia (v zim -3 ºC, na ja e a na podzim 7 – 8 ºC, v lét 17 – 18 ºC), s pr m rným
úhrnem srážek 500 mm. P evládají jihozápadní v try, v údolí bývají asté inverze.
Klimatické regiony R

Zdroj:
http://www.ovocnars
ka-unie.cz/web/websispo/klimreg/klimap
a.html
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11.. 22..44 N
Naauu nnéé sstteezzkkyy
Na území Št chovic se nachází nau ná
stezka Svatojánské proudy, dlouhá 7 km.
Stezka vede romantickým hlubokým
skalnatým údolím eky Vltavy, úsekem
bývalých Svatojánských proud , nyní
zatopených
Št chovickou
p ehradní
nádrží, mezi obcemi Št chovice a Nové
T ebenice (stezka kon í pod hrází Slapské
p ehrady). Prochází rovn ž osadou
Ztracenka, hrající významnou roli v historii
eského trampingu. Na stezce je
instalováno 12 zastávek, které seznamují
návšt vníky s flórou a faunou, geologickou
stavbou vltavského ka onu, voroplavbou
a ochranou p írody

11.. 22..55 B
Boottaanniikkaa
Z vegeta ního hlediska p evládají v oblasti smíšené lesy, které místy p echázejí v
lesostepi a na exponovaných místech ve skalní stepi. V lesích p evažuje smrk, dále borovice a
jedle, která je dnes oproti minulosti pom rn vzácná. Na nep ístupných místech v údolí Vltavy
se zachovaly i jednotlivé exemplá e tisu a také lesy, jejichž druhová skladba se blíží p irozené.
Nejv tší zastoupení zde mají n které druhy dub . Na teplých, jižn orientovaných svazích
í ních údolí rostou n které chrán né druhy rostlin nap . koniklec lu ní na ernalý, b lozá ka
liliovitá, t emdava bílá, ta ice skalní. Na severních svazích se místy vyskytují zbytky bu in s
lýkovcem jedovatým. V katastru Št chovic najdeme i památný strom, lípu malolistou. Obvod
jejího kmene m í 250 cm.

11.. 22..66 ZZoooollooggiiee
Stav voln žijících živo ich je ovlivn n aktuálním stavem složek životního prost edí.
Mnohdy necitlivé zásahy lov ka do p írody zp sobily ni ení i snížení po tu živo ich .
Nejvíce postižena byla fauna polní a lu ní, obojživelníci a bezobratlí. V údolních svazích Vltavy
žijí pestrá spole enstva hmyzu, obojživelníci jsou zastoupeni mlokem skvrnitým, skokanem
hn dým i zeleným, ropuchami a rosni kami.
Pro slunné strán
í ních údolí je
charakteristická ješt rka zelená.
Hlavními vodními toky jsou Vltava a
Kocába, které jsou z rybá ského hlediska
zajímavé výskytem pstruha obecného i
duhového. Dalšími b žn se vyskytujícími
druhy ve vodách t chto ek jsou kapr, cejn,
candát a okoun.

M
M ssttyyss ŠŠtt cchhoovviiccee

11.. 22..77 PP ddaa,, lleessyy

11.. 22..88 VVooddnníí ttookkyy
Hlavními vodními toky jsou Vltava a Kocába, které jsou z rybá ského hlediska zajímavé
výskytem pstruha obecného i duhového. Dalšími b žn se vyskytujícími druhy ve vodách
t chto ek jsou kapr, cejn, candát a okoun.

Kocába

Vltava

11.. 33 D
Doopprraavvnníí iinnffrraassttrruukkttuurraa
11.. 33..11 SSiillnnii nníí
Št chovice, umíst né mezi kopci, m ly až do poloviny 19. století svízelné spojení s
ostatním sv tem. Vedly k nim pouze strmé jednokolejové lesní a polní cesty. Cestování bylo
dosti namáhavé, ale s hospodá ským rozvojem ve 2. pol. 19. století se dostavil také první
projekt na výstavbu silnic ve vltavském údolí. V roce 1857 se za ala stav t silnice z Vraného
do Davle a o rok pozd ji bylo zapo ato se stavbou z Davle do Št chovic. V roce 1861 došlo k
jejímu dokon ení až do Slap. Bohužel cesta byla pouze t i metry nad hladinou, takže p i
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zvýšení hladiny eky docházelo asto k jejímu zaplavení. Z t chto d vod byla silnice pozd ji
navýšena o t i metry a zpevn na asfaltem i betonem. V roce 1900 byla dokon ena cesta z
Davle p es Bojanovice do ísovic a v letech 1905 - 1908 pak ze Št chovic do Mase ína.
Velký problém p edstavovalo také spojení mezi pravým a levým b ehem Vltavy.
Dopravu zajiš ovali p evozníci a až na p elomu dvacátého století byly postaveny dva mosty. V
roce 1895 zbraslavský a v roce 1905 davelský. V r.1936 se p edstavou mostu ve Št chovicích
nadchnul mladý starosta František He man. Vznikl tak projekt mostu, který svým estetickým
ešením nenarušil celkový ráz krajiny. Most tvo í jediný oblouk o rozp tí 114 metr . Oblouk
spojuje oba b ehy. Stavba trvala 2 roky, byla provád na v p edvále ném období, v letech 1937
až 1939. Stavitelem mostu byl Ing. Jackerson a most byl otev en 20. kv tna 1939.
V roce 1857 se zapo alo se stavbou okresní silnice od Zbraslavi ke Slap m. Západním
sm rem byla projektována silnice p es Mase ín, Bojanovice, Líšnici do Všenor. Její ást v
úseku št chovickém byla postavena v roce 1905.
V sou asnosti p edstavují hlavní silni ní tahy p es Št chovice silnice II. t ídy:
.102 (Obory – Ne ín – Drevníky – Chotilsko - Korkyn – Št chovice - Davle….)
.106 (Št chovice - Hradištko…).
Tyto silnice jsou dále dopln ny silnicemi III. T ídy:
. 1023 (Št chovice – Mase ín)
. 1027 (Slapy – T ebenice – Rabyn , …)
Zdroj: http://www.rsd.cz/doprava/silnicni_sit/html/1_st.htm

11.. 33..22 A
Auuttoobbuussoovváá
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V tšina obyvatel Št chovic dojíždí do hlavního m sta Prahy za prací, studiem, ale i
zábavou. Využívají p i tom autobusovou dopravu, která je zajiš ována linkami Pražské
integrované dopravy (PID), BOSÁK BUS, s.r.o., SAD Benešov, a.s. a Veolla Transport
Praha, s.r.o.
Linky PID operující na území Št chovic:
íslo linky Trasa
338
Smíchovské nádraží - Hradištko, Pikovice, most
361
Smíchovské nádraží - Nový Knín
390
Smíchovské nádraží - Neveklov, Jablonná
437
Št chovice - Št chovice
438
Št chovice - Rabyn , M ín
439
Št chovice - Nový Knín
440
Št chovice - Št chovice, Mase ín
Zdroj: [online] http://www.ropid.cz/mapy/Primestske-autobusy__s190x359.html

BOSÁK BUS, s.r.o.:
íslo linky Trasa
136446
Praha – Sedl any – Petrovice – Milevsko
SAD Benešov, a.s.:
íslo linky Trasa
200053
Benešov – Št chovice
Veolla Transport Praha, s.r.o.:
íslo linky Trasa
300422
Praha – Sedl any
Zdroj: http://www.stechovice.info/index2.htm

11.. 33..33 VVooddnníí
Z iniciativy pražského nám stka primátora Františka Dietricha se za al v roce 1865
realizovat projekt výstavby vltavské paroplavby. První parník nesl název Praha a svou první
plavbu vykonal 15. srpna 1865. Od té doby plul parník pravideln dvakrát denn až do
Zbraslavi. Pravidelná osobní doprava byla zahájena od 26. srpna 1865.
Od roku 1865 jezdily 16 let z Prahy do Št chovic 2 parníky - Praha a Vyšehrad. Cesta
trvala po proudu 2 hodiny, proti proudu 4 hodiny, v letech 1897-1906 bylo p epraveno 8194
tisíc osob. Tyto parníky byly tehdy jediným pravidelným spojením povltavských obcí s hlavním
m stem, umož ovaly nap . drobným obchodník m p evážet své skromné zboží, jako lesní
plodiny, kv tiny, chvojí, dr bež.
V sou asnosti je lodní doprava zajiš ována Pražskou paroplavební spole ností, a.s.,
která na trase z Prahy – Rašínova náb eží do Slap provozuje o víkendech a svátcích od
kv tna do zá í 2 parníky - Vislu a Odru. Trasu využívají zejména turisté, nebo vede
v blízkosti zajímavých historických, kulturních a p írodních památek.
Za zmínku stojí plavební komora Št chovické p ehrady, která má délku 118,4 m,
d lenou st edními vraty a ší ku 12 m. V jejích zdech je zasazen kámen s letopo tem 1940 a
lipovými ratolestmi okolo. Její spád je 19,6 metru, takže proplavování je velmi p sobivé. Lo
totiž zajíždí do temné, vlhké komory, z jejíchž st n ob as prýští voda až na palubu a pak se
zvedá na hladinu št chovické vodní nádrže.
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Trasa osobní linkové dopravy z Prahy do Št chovic:
km
pásmo cena hod
spoj
stanice
9:00 * MHD
Praha - Rašínovo náb eží
12
I.
100 K 10:10 * D, BUS Zbraslav
21
II.
100 K 11:10
D, BUS M chenice
25
11:25
D, BUS Sázava
26
11:35
Mandát
28
III.
100 K 11:55 * BUS
Štechovice
32
12:35
37
13:00 * BUS
Slapská p ehrada (T ebenice)

Mapa trasy

hod
18:30
17:25
16:35
16:20
16:05
15:55
15:20
15:00
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Zdroj: http://www.paroplavba.cz/
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11.. 44 S
Soocciiáállnn --eekkoonnoom
miicckkáá cchhaarraakktteerriissttiikkaa
11.. 44..11 D
Deem
mooggrraaffiiee
M stys Št chovice pat í mezi obce, jejichž po et obyvatel se pohybuje v rozmezí 1500
– 1999. Podle posledních statistických údaj žije ve všech ástech Št chovic 1603.
Problémem je ale skute nost, že v turistické sezón , tj. od jara do podzimu se po et obyvatel
Št chovic ztrojnásobuje díky pobytu chata ve trampských a chatových osadách.
Po et dom ve Št chovicích
1654 1713 1780 1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 2009
31.5.
29
71
69
91
93
79
78
92
93
94
146 216 238 230 371

Z uvedeného grafu vyplývají tyto skute nosti:
a) ve Št chovicích je asi 3x více dom než chat
b) po et dom v Mase ín je cca 4x nižší než po et chat
c) po et dom v T ebenicích je cca 4x nižší než po et chat
d) celkový po et dom v m stysi Št chovice je tém stejný, jako po et chat v ásti Mase ín
e) celkov je v m stysi Št chovice 1,7 x více chat než dom

Po et obyvatel ve Št chovicích
1850 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1997 2009
31.5.
859

792

739

730

92

93

646

779

1017 1163

999

1017 1321 1594
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Po et obyvatel k 1.1.208 ve vybraných obcích
1800

po ty obyvatel

1600
1400

1603

1516
1323

1200
1000
800
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600
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400
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200

135

0

obce

Graf uvádí p ehled po tu obyvatel ve vybraných obcích (okolí Št chovic)se stavem k 1.1.2008.
M stys Št chovice je podle po tu obyvatel nejv tší obcí.

Graf ukazuje po et obyvatel v jednotlivých
vyjád ení v i celkovému po tu obyvatel.

ástech Št chovic v etn

procentuálního
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Z grafu je patrné, že pom r muž a žen ve Št chovicích je vyrovnaný.
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Z grafu vyplývá, že nejv tší ást obyvatelstva mikroregionu tvo í populace od 15 do 60 let. Na
druhém míst jsou senio i, z ehož vyplývá, že bude t eba p i plánování aktivit CR zohlednit
práv tuto kategorii ob an , nebo tvo í 23 % obyvatelstva. D tí do 15 let je ve Št chovicích
19 %, mnohé aktivity by proto m ly být zam eny i na n .

Graf porovnává po ty narozených a zem elých osob ve Št chovicích za posledních 9 let.
Krom rok 2003 a 2004 vždy p evládal po et narozených osob. Z toho vyplývá, že po et
obyvatel ve Št chovicích roste.
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Protože jsou oba grafy proloženy regresní linerání k ivkou (žlutá a modrá barva), m žete vyvodit tyto
skute nosti:
b) u narozených je vzr stající trend (rychlejší)
c) u úmrtí je vzr stající trend (pozvolný)
Celkov se narodilo více d tí, než zem elo osob (pom r 149 / 124), což je pro budoucí vývoj Št chovic
pozitivní zjišt ní.
U graf narozených d tí je vid t mírný útlum po povodních (rok 2002), za poslední t i roky je vid t
pr m r 16 – 17 d tí ro n .

M
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11.. 44..22 ŠŠkkoollssttvvíí
V m stysi Št chovice se nacházejí 2 školy – mate ská a základní. Jejich z izovatelem je
m stys Št chovice.

Mate ská škola

Základní škola

Mate ská škola je trojt ídní školou s kapacitou 64 žák . D ti jsou do t íd za azeny podle v ku.
O d ti pe uje kolektiv 5 pedagogických pracovnic a školnice MŠ.
Základní škola je spádovou školou s 9 vyu ovacími ro níky. V sou asné dob ji navšt vuje
209 žák , z toho 1. stupe 92 a 2.stupe 117 žák . Spádová oblast zahrnuje Št chovice
v etn Mase ína a T ebenic, Hradiš ko, Slapy nad Vltavou, Buš, Porostliny. Škola má celkem
10 t íd, 5 na 1.stupni, 5 na 2. stupni.

Na grafu je zobrazen po et žák vybraných základních škol – Št chovice a okolní obce.

M
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Graf ukazuje nár st d tí p edškolního v ku ve Št chovicích za poslední 4 roky.

Graf ukazuje pokles žák v ZŠ za posledních 5 let.

M
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11.. 44..33 EEkkoonnoom
miicckkéé ssuubbjjeekkttyy
M stys Št chovice vzhledem ke své poloze a geografii nemá vhodné podmínky pro
zem d lství, rozvíjí se zde spíše pr myslová a emeslnická výroba. Díky vhodným
podmínkám eky Vltavy zde byly ve 20. století zbudovány 2 vodní elektrárny.
V m stysi Št chovice má sídlo editelství EZ, divize Vodní elektrárny, ve Št chovicích
a v T ebenicích jsou provozovány 2 vodní elektrárny. K dalším subjekt m, které v m stysi
Št chovice podnikají, pat í Navika,s.r.o., Duke manufakturing,s.r.o. a Uhelné sklady a dále
drobní podnikatelé v oboru hrn í ství a keramiky (J.David, V.Dyntar, T.Listík, M.Dyntarová),
ková ství (K.Pobuda), vegeta ní úpravy (K.Peprný), Autorizovaný autoservis Auto Štangl autoopravna (P.Kaska), tesa ství (P.Nedbal, F.Hlavá ek).
V tší pozornost v nujeme výrobc m tradi ního emesla, a to keramiky:
1. Brat i Davidové
jídelní a nápojové soupravy, zahradní keramika, ostatní výrobky – hodiny, svícny,
hra ky apod.
2. Ak. soch. Václav Dyntar
Užitková a dekorativní keramika.
3. Magdalena Dyntarová – FORM
Originální keramické knoflíky, šperky a váno ní ozdoby. Veškeré výrobky jsou vyrobeny
ru n - klasickými metodami zpracování keramiky. Povrchy jsou dekorovány efektními a
krystalickými glazurami, listry, zlatem a platinou.
4. Ing. Tomáš Listík – Artquel
Užitková, dekorativní, drobná keramika (váno ní a velikono ní ozdoby, svícny, hrnky,
magnetky apod.).

11.. 55 ZZddrraavvoottnniiccttvvíí,, ssoocciiáállnníí sslluužžbbyy
Ve Št chovicích se nachází zdravotní st edisko, v n mž p sobí ordinace léka e pro
dosp lé, léka e pro d ti a mládež a zubního léka e. Zdravotní st edisko nabízí: odb ry krve a
materiálu k laboratornímu vyšet ení, EKG a vyšet ení CRP na po kání (CRP - moderní
laboratorní vyšet ovací metoda, která slouží k odlišení virových a bakteriálních nemocí).
Lékárna ve Št chovicích není, nejbližší lékárna je v provozu v Davli.
Ordinace léka
se nacházejí v Dom
s pe ovatelskou službou, kde je k dispozici 15
nájemních byt
pro seniory. Pe ovatelské a
asisten ní služby senior m poskytuje Farní charita
Starý Knín.
V katastru Št chovic se nachází SPMP R
Centrum služeb Hvozdy, které je registrovaným
poskytovatelem služeb týdenního stacioná e a
sociáln
terapeutických
dílen
pro
osoby
s mentálním postižením. Pro ob any Št chovic a
okolí dále nabízí služby Odborného sociálního
poradenství a Aktiviza ní služby pro rodiny s d tmi.
Krom t chto za ízení je pro ob any Št chovic
a jejich domácí zví ata z ízena soukromá veterinární ošet ovna.
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Léka ská pohotovostní služba funguje v Praze, do nemocnic lidé ze Št chovic jezdí také do
Prahy, p ípadn do nemocnice v Nové Vsi pod Pleší nebo do Vojenského rehabilita ního
ústavu na Slapech.

11.. 66 FFiinnaann nníí sslluužžbbyy
Finan ní služby ve Št chovicích poskytuje pouze Poštovní spo itelna, a.s., umíst ná
v centru obce. Bankomat v obci není. Další nejbližší bankovní ú ad se nachází v Davli – eská
spo itelna, a.s., která nabízí ob an m i služby bankomatu.

11.. 77 M
Meezziinnáárrooddnníí ppaarrttnneerrssttvvíí
M stys Št chovice má uzav eny partnerské smlouvy se dv ma m sty – m stem Kalmhout
v Belgii, s nímž se rozvíjí významná spolupráce také na bázi sbor dobrovolných hasi , a
m stem San Juan Nepomuceno z Paraguaye.

•

•

•
•

Belgie - Kalmthout
4. zá í 2005 - podepsána Smlouva o p átelství a spolupráci mezi ob ma
m sty
Hlavní témata spolupráce:
vytvo ení a udržování dlouhodobých vztah mezi obcemi a vzájemná podpora ve
všech oblastech, uskute ování vým nných akcí mezi ob any,
vyhledávání spole ných zájm a vzájemné obohacování kulturními a sociálními
tradicemi; rozši ováni p átelských, vyrovnaných a mírových vztah , které již mezi
obcemi existují;
uskute n ní veškeré iniciativy v rámci partnerství, aby obce nebyly spojeny jen
administrativn , ale hlavn jako obce živých politických, sociálních, ekonomických,
kulturních, školních a sportovních zájm ;
podpora p edevším mládeže a využití rámce partnerství pro její vývoj;
ú ast na politickém sblížení, na kterém pracují naše vlády, které ale musí realizovat
naši ob ané.

Paraguay – San Juan Nepomuceno
25.11.2007 – podepsána Smlouva o partnerství mezi ob ma m sty
Ob obce cht jí podporovat a usilovat o konkrétní napln ní partnerského
svazku, a proto se zavazují rozvíjet aktivity sm ující k ší ení pov domí o svých
historických, kulturních a spole enských charakteristikách a umožnit ob an m
obou obcí se p ímým zp sobem vzájemn poznávat. Partnerství obcí bude
napomáhat vzájemné vým n zkušeností a technické spolupráci, a to prost ednictvím
seminá , stáží a setkání odborník z obou obcí, p edevším v oblasti produkce, obchodu,
zem d lství, t žby, zales ování, technologií, vzd lání, kultury a zdravotnictví.

M
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22.. N
Naabbííddkkaa cceessttoovvnnííhhoo rruucchhuu

22..11 PP íírrooddnníí aattrraakkttiivviittyy
Z p írodního hlediska je velmi zajímavá eka
Vltava, kde se divoké skalní sout sky vytvo ily v
jílovském pásmu v oblasti Svatojánských proud na
Vltav , í ní fenomén Vltavy je velmi r znorodý.
Na území Št chovic se nachází nau ná stezka
Svatojánské proudy, dlouhá 7 km. Stezka vede
romantickým hlubokým skalnatým údolím eky
Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských proud ,
nyní zatopených Št chovickou p ehradní nádrží,
mezi obcemi Št chovice a Nové T ebenice (stezka
kon í pod hrází Slapské p ehrady). Prochází rovn ž
osadou Ztracenka, hrající významnou roli v historii
eského trampingu. Na stezce je instalováno 12 zastávek, které seznamují návšt vníky
s flórou a faunou, geologickou stavbou vltavského ka onu, voroplavbou a ochranou p írody.

22..22 K
Kuullttuurrnn --hhiissttoorriicckkéé pprroosstt eeddíí

22..22..11 K
Kuullttuurrnníí cchhrráánn nnéé ppaam
mááttkkyy

Nejvýznamn jší chrán nou kulturní památkou Št chovic je
kostel sv. Jana Nepomuckého s farou a dále silni ní most
Dr.E.Beneše postavený nad Vltavou.
22..22..22 D
Daallššíí ppaam
mááttkkoovvýý ffoonndd
Krom státem chrán ných památek se ve všech ástech Št chovic
nacházejí další drobné sakrální památky, kapli ky a k íže. Na Vltav
byla vybudována vodní díla p edstavující technické památky.
• Kaple Nejsv t jšího srdce Ježíšova v Mase ín (náves)
• P ehrady a zdymadlo, p e erpávací elektrárna
• Kaplanova turbína – Št chovická elektrárna
• Socha sv. Jana Nepomuckého - T ebenice, pod Slapskou
p ehradou
• Ferdinand v sloup - T ebenice, pod Slapskou p ehradou
• Svojsíkova mohyla nad Kocábou
• Kotva Vltavan - centrum obce
• K íž - Hvozdy
• K íž - rozcestí Mase ín
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• Trampské osady - Vltava, Kocába
• Tyrš v památník – Kocába
• Památník padlým v I. sv tové válce

22..33 K
Kuullttuurrnn --ssppoollee eennsskkéé pprroosstt eeddíí
22..33..11 K
Kuullttuurrnn --ssppoollee eennsskkáá zzaa íízzeenníí
V m stysi Št chovice se nachází místní lidová
knihovna, která je umíst na v Mase ín . V této budov bylo
v r. 2005 otev eno Informa ní centrum s ve ejnou internetovou
stanicí.
Jako kulturní d m slouží ve Št chovicích Multifunk ní
centrum, které disponuje prostorným spole enským sálem,
v n mž se po ádají plesy, maškarní bály pro d ti, Kluby host
(besedy s herci, zp váky, sportovci) a Pohádková odpoledne
pro nejmenší. Koná se zde také vítání nových ob ánk
m styse, slavnostní vítání prv á k i rozlou ení s devá áky.
MFC slouží rovn ž jako informa ní centrum s ve ejnou
internetovou stanicí. Je zde také instalován Rezerva ní a
informa ní systém St edo eského kraje.
V centru obce na autobusovém nádraží se nachází t etí
Informa ní centrum s kioskem a ubytovnou.
Jako tane ní sál pro po ádání ples jsou využívány prostory
restaurace Na Peškov , koncerty se konají v kostele sv. Jana
Nepomuckého.
22..33..22 K
Kuullttuurrnn --ssppoollee eennsskkéé aakkccee
V m stysi Št chovice p sobí je rozvinutý spolkový život díky spolku
Vltavan, jehož historie spadá do 19. století. První vltavanský spolek vznikl v
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Praze v Podskalí v roce 1871 z innosti lidí zam stnaných v náplavkách, vozových p ístavech,
skladech d eva a na lodích. Cílem spolku bylo z p ísp vk len a výt žku obcí, které spolek
požádal, podporovat nemocné, poskytovat p ísp vek na poh eb zesnulého lena, p ispívat
vdovám a sirotk m. Lidé, kte í žili kolem Vltavy ve Št chovicích a jejichž život byl s touto ekou
úzce spjat, založili v roce 1898 rovn ž tento spolek plavc , rybá , pob ežných a lodník .
P estože dnes ztratil Vltavan sv j p vodní význam, tradice spolku se udržela. Spolek Vltavan
je lenem Mezinárodní vora ské unie.
Spolek dobrovolných hasi
vznikl ve Št chovicích už v
roce 1886. Hasi i m li potíže p i získávání vybavení a zbrojnice.
První zbrojnice byla umíst na v p ístavku u bývalé školy, dnešní
zbrojnice byla postavena až ve 30. letech, po povodních 2002 byla
rekonstruována a rozší ena. K velkým požár m ve Št chovicích
našt stí nedochází. Místní hasi i však zasahují i p i
požárech v okolí, pomáhají i p i mnohem ast jších
povodních p i záchran lidí i zatopených majetk .
Vedle SDH ve Št chovicích p sobí také Sbor dobrovolných hasi
v Mase ín .
Št chovice jsou opravdu vyhlášeným rájem rybá a milovník ryb. Od
za átku rybá ské sezony je b eh Vltavy lemován rybá i ekajícími na sv j
úlovek. O hojnosti ryb sv d í neustále se rozr stající po et len Rybá ského
spolku. Místní raritou je i kroužek mladých rybá vychovávající d ti k lásce
k p írod od útlého v ku. Tento spolek podobn jako spolek Vltavan a SDH pat í
neodmysliteln k životu obce.
Život ve Št chovicích je úzce spojen se životem
chatových a trampských osad. Po átky trampingu
spadají do po átku 20. století. Na území Št chovic
nejprve vznikaly osady na levém b ehu Vltavy mezi
hrázemi Št chovické a Slapské p ehrady. Roku 1918
vznikla osada Ztracená nad je, Svatojánské proudy.
Další trampské osady vznikaly podél Kocáby jako
nap íklad Kansas (1926), Maják, Louisiana (1930). Tyto
osady jsou dodnes známé díky každoro ním turnaj m
ve volejbale a nohejbale, konaných v lét .
Sou ástí trampingu je i trampská píse , která byla prezentována dokonce i na
nejprestižn jší americké country scén v Nashville v Tennessee.
M stys Št chovice od r. 2003 každoro n po ádá pro d ti ze Št chovic a okolních obcí
letní d tský tábor. Tyto tábory jsou 14denní a ú astní se jich pr m rn 50 d tí. Jsou
tematicky zam ené – Harry Potter I. a II., Cesta na Olymp, Za tajemstvím života, Hv zdná
brána, Rytí i kulatého stolu a Hv zdné války.
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Od r. 2007 p sobí v obci ob anské sdružení Št chovice ob an m, o.s., které založili
sami ob ané s cílem:
- pomáhat zdravotn postiženým ob an m a integrovat je do spole enství zdravých lidí
- po ádat pro n sportovní a kulturní akce
- organizovat innosti a akce v rámci prevence sociáln patologických jev se
zam ením na d ti a mládež
- po ádat d tské letní tábory
- poskytovat interven ní službu sociáln ohroženým ob an m
- po ádat kulturní a osv tové akce
- chránit p írodu, krajinu a životní prost edí.
lenem tohoto sdružení se stal také m stys Št chovice a SPMP R CS Hvozdy, takže zde
dochází k propojení a spolupráci r zných subjekt komunitního života obce.
P ehled nejzajímav jších akcí, které se ve Št chovicích pravideln konají:
Název akce

Závody dra ích lodí (5 ro ník )
Závody vodních skutr
P ší pou na Rovínek
Št chovické velikono ní trhy
D tský den (6 ro ník )
Št chovické váno ní trhy (2 ro níky)
Výstava betlém (6 ro ník )
Mikulášská show pro d ti
Solasido
Plesy SDH Št chovice i Mase ín,
Vltavanu, MŠ Št chovice, RS, Sokolu
Mase ín, SPMP R CS Hvozdy
D tský maškarní bál
Výtvarné kurzy, kurzy arteterapie
Klub Šikovné ru i ky

Po adatel

VLTAVAN Št chovice a
eská asociace dra ích lodí
eská asociace vodních skútr
M stys Št chovice
Spojené farnosti Št chovice,
Slapy a sv. Kilián
M stys Št chovice
SDH Št chovice a MŠ
Št chovice
M stys Št chovice
Spojené farnosti Št chovice,
Slapy a sv. Kilián
Št chovice ob an m, o.s., MŠ
Št chovice
ZŠ Št chovice + m stys
Št chovice
Spolky a zájmové organizace
MŠ Št chovice
SPMP R Centrum služeb
Hvozdy
Št chovice ob an m, o.s.
Št chovice ob an m, o.s.
Št chovice ob an m, o.s.

Konání

ervenec nebo
srpen
ervenec - srpen
1. kv ten
1. erven
prosinec
prosinec
prosinec
jaro
zima

zima
celoro n
celoro n

22..33..33 SSppoorrttoovvnníí zzaa íízzeenníí aa aakkccee
T lovýchova má ve Št chovicích dlouholetou tradici. Na po átku 20. století. byl založen
Sokol, ve dvacátých letech minulého století vznikl Sportovní klub, který se zabýval hlavn
kopanou. Oba tyto kluby se spojily po roce 1948 a dnes je znám jako TJ Št chovice. Jsou
zde zastoupeny v oddílech tyto sporty: kopaná – ta má nejvíce len , jachting, turistika,
squasch, lyžování a ASPV – aerobic, jóga, cvi ení žen.
V roce 2009 byl p i ZŠ Št chovice založen lehkoatletický oddíl pro p edškoláky a d ti
mladšího školního v ku. V Mase ín mnoho let p sobí t lovýchovná organizace Sokol.
Sportovní aktivity nabízí také Multifunk ní centrum, kde probíhají kurzy aerobicu, cvi ení
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žen, body stylingu, dance aerobicu, power jógy, cvi ení batolat s maminkami a b išní tance.
Rovn ž jsou zde po ádány kurzy spole enského tance. Tradicí se stala také Št chovická
paralympiáda – sportovní sout ž pro osoby s mentálním postižením, jíž se ú astní 6 za ízení
poskytujících sociální služby ve St edo eském kraji. Mnoho sportovních turnaj po ádají
trampské osady.
. P ehled nejzajímav jších sportovních akcí, které se ve Št chovicích pravideln konají:

Název akce

Novoro ní výšlap

Pochod Vzpomínka na Svatojánské
proudy (6 ro ník )
Den sportu aneb Št chovická
paralympiáda (2 ro níky -nová tradice)
„O zlatou berli“ – volejbalový turnaj (6
ro ník )
„Memoriál Jardy Svobody“ – nohejbalový
turnaj trojic (33 ro ník )
Nohejbalový turnaj trojic (16 ro ník )
„Memoriál Slávy Ptáka“ - nohejbalový
turnaj trojic (24 ro ník )
„O pe enou husu“ – volejbalový turnaj (26
ro ník )
„No ník“ - no ní nohejbalový turnaj trojic
(16 ro ník )
„Old boys“ – nohejbalový turnaj trojic (21
ro ník )

po adatel

TJ Št chovice – oddíl
turistiky
Osada Svatojánské
proudy
M stys Št chovice

Konání (m síc)
1. leden
kv ten
duben

Osada Louisiana

erven

Osada Havran

ervenec

Osada Louisiana
Osada Maják

ervenec
ervenec

Osada Louisiana

srpen

Osada Maják

srpen nebo zá í

Osada Maják

srpen

Pochod „Údolím zlatonosné Kocáby“ (29
ro ník )

léto

Sportovní za ízení ve Št chovicích:
• T locvi na v ZŠ Št chovice
• Multifunk ní centrum (sportovní sál, fitness, slender life stroje, plážový volejbal,
nohejbal, volejbal, d tské h išt , dva tenisové kurty)
• Fotbalové h išt TJ Št chovice,
• Fotbalové h išt Sokol Mase ín
• Víceú elové h išt ZŠ Št chovice
• Tenisové kurty T ebenice
• Tenisové kurty v trampských a chatových osadách
• Bowling (Restautrace Na Peškov )
• P ístavišt (Št chovice, T ebenice)
22..44 N
Neejjvvýýzznnaam
mnn jjššíí pp ííssttuuppnnéé aattrraakkttiivviittyy m
m ssttyyssee
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Št chovice nem ly po dlouhou dobu své existence sv j vlastní kostel. Ten zde vznikl
hlavn v souvislosti s vltavskou plavbou. Zásluhu na jeho výstavb m l zejména místní
podnikatel Mat j Rada (majitel hospody, který se zabýval m.j. obchodem palivovým d ívím).
Roku 1853 um el na podchlazení a ve své poslední v li odkázal na výstavbu kostela obci
ástku 20 089 zlatých.
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Se stavbou kostela se
však za alo až na po átku 20.
století. Za tu dobu se ástka
díky úrok m navýšila na
253 849 zlatých, což je vlastn
12 ti násobek.
Roku
1905
byl
zpracováním projektu pov en
zkušený a uznávaný architekt
Kamil Hilbert (autor dostavby
chrámu sv. Víta na Pražském
hrad ). Kostel byl dokon en o 8
let pozd ji, v prosinci 1913.
Velice zajímavá je secesní
romanizující
architektura.
Kostel
je
trojlodní,
s obdélníkovým presbytá em,
ukon eným
p lkruhovou
apsidou, s vysokou hranolovitou v ží na jihozápadním nároží. Nad vstupním portálem se
nachází poprsí sv. Jana Nepomuckého od e ka Vodníka (autor sousoší gigant nad vstupní
branou do Pražského hradu). V kostele jsou 3 oltá e. Oltá zasv cený sv. Janu Nepomuckému
je zdoben ezbami od Vojt cha Suchardy (m.j. vyzdobil i Svatováclavskou kapli na Pražském
hrad v katedrále sv.Víta) Tentýž se také podílel na výzdob k titelnice – je zhotovena
z p chovaného betonu, zdobená ezanými ornamenty.
Bohužel je tato skvostná perla secesní architektury v chátrajícím stavu a shromaždují
se prost edky na jeho opravu – záchranu. Za tímto ú elem jsou po ádány benefi ní akce.
Most Dr. E.Beneše
Myšlenka p emostit Vltavu byla již velmi stará, ale realizovat ji se poda ilo až ve 30.
letech 20.století. V r. 1936 se p edstavou mostu ve Št chovicích nadchnul mladý starosta
Fr.He man a zahájil boj s byrokratickou
mašinérií. Pro v c získal i p ednostu mostního
odd lení ministerstva Ing. Miloslava Klimenta.
Ten ve svém projektu vy ešil nejen technické
provedení, ale svým estetickým ešením
nenarušil celkový ráz krajiny.
Most tvo í jediný oblouk o rozp tí 114
metr . Oblouk spojuje oba b ehy. Stavba trvala
2 roky, byla provád na v p edvále ném
období, v letech 1937 až 1939. Stavitelem
mostu byl Ing. Jackerson a most byl otev en
20. kv tna 1939.
Vodní elektrárny
Vltava byla v minulosti využívána zejména k plavebním ú el m, a proto bylo nutné
technicky vy ešit splavnost eky.
Vodní elektrárna Št chovice I byla p vodn vybudována jako druhý lánek vltavské kaskády
na konci druhé sv tové války. Nádrž této st edotlaké elektrárny o délce 9,4 km kon í ve
vývaru elektrárny Slapy. Obsahuje 11,2 mil. m3 vody a slouží p edevším k vyrovnání
kolísavého odtoku ze špi kové elektrárny Slapy. Spolu s nádrží ve Vraném vyrovnává odtok
z vltavské kaskády. Umož uje špi kový provoz slapské elektrárny a výrobu pološpi kové
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a distribu ní transformátory.

elektrické
energie.
Provoz
št chovické
elektrárny o výkonu 22,5 MW je ízen p ímo
z centrálního dispe inku vltavské kaskády.
Vodní dílo Št chovice bylo postaveno v letech
1938 - 44. Betonová p ehrada s žulovým
obkladem je 22,5 m vysoká, 120 m dlouhá
s p ti p elivnými hrazenými poli. Kapacita
p eliv
tj. 2400 m3/s umož uje bezpe n
p evést i takovou katastrofální povode , jaká
byla v roce 1890.
St edotlaká elektrárna je vybavena jako
klasická pr to ná elektrárna se 2 soustrojími
s Kaplanovými turbínami. Její sou ástí je
i venkovní rozvodna 110 kV a vývodové

P e erpávací vodní elektrárna Št chovice II.
P e erpávací vodní elektrárna Št chovice II. se spádem až 220 m a um lou nádrží na
kopci Homole o obsahu 500 000 m3 byla uvedena do provozu v roce 1947. Na svou dobu byla
tato p e erpávací vodní elektrárna pln automatizována a odpadní teplo z chlazení bylo
využito mj. k oh ívání vody v nedalekém plaveckém bazénu. Do února 1991, kdy byla pro
zastaralost odstavena, vyrobila 1 650 000 MWh p evážn špi kové energie. V letech 19921996 prob hla výstavba nové, moderní PVE, která využívá p vodní horní nádrž na Homoli a z
velké ásti p vodní ocelové p ivad e (pr m r potrubí 1,7-2 m, délka 590 m) i ásti
elektrorozvodného za ízení. P vodní dv soustrojí o výkonu 21 MW byla nahrazena jedním, s
reverzní Francisovou turbínou typu FR-180 z KD Blansko s ob žným kolem o pr m ru 2,2
m, s hltností 24m3 vody za sekundu a motorgenerátorem o výkonu 45 MW. Soustrojí je
umíst no v zhruba 45 m hluboké podzemní strojovn .
V katastru Št chovic se ale nachází ješt jedna vodní elektrárna - v T ebenicích.
Vodní elektrárna Slapy byla první velkou stavbou
vltavské kaskády po II. sv tové válce. Jezero
o obsahu 270. mil. m3 je vytvo eno betonovou
gravita ní hrází o výšce 65 m. P ehradní jezero
o ploše 14 km2 a délce 44 km dosahuje k vývaru
elektrárny Kamýk. Velká akumula ní nádrž má
nejen energetický význam, ale umož uje
i dlouhodobou regulaci vodního režimu ve Vltav .
Je též oblíbeným letním rekrea ním územím pro
obyvatele hlavního m sta Prahy.
Pln
automatizovaná elektrárna vyrábí
špi kovou elektrickou energii a podílí se na ízení
výkonové bilance celostátní energetické soustavy.
Na plný výkon je schopna najet za 136 vte in. Z centrálního dispe inku ve Št chovicích se dle
pot eby celostátní energetické soustavy dálkov reguluje výkon slapské elektrárny. Kolísání
odtoku z elektrárny Slapy vyrovnává nádrž ve Št chovicích spolu s nádrží ve Vraném.
Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949 - 55. P ehrada je umíst na v úzké
sout sce na konci Svatojánských proud a má originální konstruk ní ešení. Pod ty mi p elivy
15 x 8 m s kapacitou 3 000 m3/s je p ímo v t lese hráze umíst na strojovna elektrárny,
veškeré pomocné provozy, administrativní místnosti, vnit ní rozvodna 110 kV, rozvodna 22 kV,
pot ebné transformátory a dv základové výpust .
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Vodní elektrárna, uvedená do provozu v letech 1955 - 56, má instalována 3 soustrojí s
Kaplanovými turbínami pro spád 56 m. Voda je na turbíny p ivád na 3 ocelovými potrubími
zabetonovanými v hrázi. Vtok je vybaven ocelovými rychlozáv ry a provizorním hrazením.
Elektrická energie z generátor o nap tí 10,5 kV je vyvedena p es transformátory do rozvodny
110 kV umíst né v hrázi. Odtud je energie vedena kabely v šikmé šacht hráze až nad hladinu
horní vody na portály. Obdobn je umíst na a napojena rozvodna 22 kV.

Zdroj: www.cez.cz

Socha sv. Jana Nepomuckého
K p íležitosti blahoslavení Jana z Nepomuku papežem Inocencem
XIII. (31.5.1721) byla poblíž Ferdinandova sloupu umíst na socha tohoto
sv tce (za svatého byl prohlášen papežem Benediktem XIII. 19.3.1729), a
od té doby se vžil název Svatojánské proudy.
P estože p vodní plastika byla restaurována v r.1890, musela být r.1908
nahrazena novou, kterou dal zhotovit strahovský opat Method Zaoral u
socha e e ka Vosmíka. Torzo p vodní sochy bylo údajn zakopáno v
e išti, podstavec je z r.1722. Po dostavb Slapské p ehrady byla socha
p emíst na pod hráz k silnici vedoucí k elektrárn . V roce 1998 (23.5.) dal
št chovický spolek Vltavan sochu znovu vysv tit a oto it tvá í k Vltav .
Ferdinand v sloup
P vodn se sloup ty il na zbytku skaliska Sedlo nad Horním slapem, po vybudování
Slapské p ehrady byl p emíst n na skálu pod hráz, kde bez orlice stojí dodnes.
Ferdinand v nebo také solný sloup vytvo il pražský kameník Campion na po est splavn ní
nejt žšího úseku Vltavy v roce 1643. Je to vlastn pískovcový monolit na profilovaném
podstavci s medailonem a nápisní
deskou. Hlavice sloupu má formu
rozsochatých
skal,
nad
ní
stála
rozkro ená železná orlice s císa skou
korunou od kovotepce Hanuše Kuglera z
Prahy. Tato rakouská orlice zdobila sloup
až do roku 1918, kdy byla údajn svržena
do Vltavy. Na sloupu stojí psáno (v
eském
p ekladu):
"Památce
nejmocn jšího císa e Ferdinanda III., s
jehož ochranou a nákladem Vltava
splavnou u in na byla L.P. 1643. Sloup
tento postaven byl pé í Kryšpína z
Fotografie z roku 1910
Hradišt , opata Strahovského."
Zdroj: www.pribramsko.eu/tur_slapy.php

P vodní umíst ní Ferdinandova sloupu a
sochy sv. J.Nepomuckého

22..55 PPooddm
míínnkkyy pprroo ttuurriissttiikkuu

22..55..11 PP ššíí ttuurriissttiikkaa
Št chovice jsou místem, kterým prochází 6 turistických zna ených cest. Mnohé
z nich ve Št chovicích za ínají. Št chovice jsou proto výhodným místem pro za átek p ších

M
M ssttyyss ŠŠtt cchhoovviiccee
výlet , nebo je možné sem díky dobrému autobusovému spojení dojet zejména z hlavního
m sta Prahy.
Jsou to tyto trasy:
1. Žlutá
Št chovice – Mase ín – Hvozdnice – Bojov – Líšnice a dále sm r Dob ichovice
2. Zelená
Pikovice – Hradištko – Št chovice – Kocába – Chlum – Nové Dvory – ím
3. Zelená
Št chovice – Kolna – Slapy
4. ervená
Št chovice – Homole – Kolna – Na Rovínku – Slapy
5. Modrá
Št chovice – Št chovická vodní elektrárna – Kolna – Staré T ebenice – Nové T ebenice
– Rabyn
6. Zelená
Št chovice – Št chovická vodní elektrárna – Povltavská stezka (NS) – Nové T ebenice
NS Svatojánské proudy
Po zelené trase ( .6) byla vybudována nau ná stezka Svatojánské proudy. Stezka
vede romantickým hlubokým skalnatým údolím eky Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských
proud , nyní zatopených Št chovickou p ehradní nádrží, mezi obcemi Št chovice a Nové
T ebenice (stezka kon í pod hrází Slapské p ehrady). Prochází rovn ž osadou Ztracenka,
hrající významnou roli v historii eského trampingu.
Na stezce je instalováno 12 zastávek, které seznamují návšt vníky s flórou a faunou,
geologickou stavbou vltavského ka onu, voroplavbou a ochranou p írody:
1. Úvodní
2. Jedle a dravci
3. Naše zv
4. Ochrana p írody
5. Voroplavba
6. Osada Ztracenka a osada Svatojánské
proudy
7. Osada Ztracenka
8. Na výsluní
9. Su ová pole
10. Voda a fauna
11. Les a ptáci
12. Vltavský ka on
Nau ná stezka nemá vlastní zna ení, využívá turisticky zna ených cest. Vzhledem
k terénu je stezka ur ena výhradn p ším turist m. Ideální dobou k návšt v je suché období,
v jakémkoli jiném mohou být n které ásti trasy nesch dné. Protože stezka vede v tšinou po
užší ímse vysoko nad hladinou Št chovické p ehrady, není vhodná pro osoby trpící závratí.
Zdroj: www.stezky.info/fotogalerie/fotky-ns-svatojanske-proudy.htm

Významná je také turistická trasa Údolím zlatonosné Kocáby, která vede ze Št chovic
do Nového Knína. Tato trasa vede p es trampské a chatové osady, které se na Kocáb
nacházejí – Kansas, Maják, Louisiana a Havran. Místní organizace Svazu eských turist také
každoro n na podzim po ádá pochod Údolím zlatonosné Kocáby.
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22..55..22 C
Cyykklloottuurriissttiikkaa
P es Št chovice nevedou žádné zna ené cyklotrasy, ale milovníci cykloturistiky mohou
využít tyto nebližší cyklotrasy:
1. íslo 301, trasa III. T ídy, 42 km
Buš – ím – P ední Lhota – elina – Cholín – Kamýk nad Vltavou – Krásná Hora
2. íslo 308, trasa III. T ídy, 27 km
Prost ední Lhota – Lib ice – Stará Hu – Dob íš – Aglaia – Knížecí studánky - Vížina
3. íslo 19, trasa II. t ídy, 239 km
Davle – Petrov – Jílové – Kamenný P ívoz – Týnec nad Sázavou – Zru nad Sázavou –
Havlí k v Brod – Ž ár nad Sázavou – Nové M sto na Morav – Lísek
Do Št chovic ani do jeho okolí nejsou zavedeny linky cyklobusu, v regionu se
nevyskytuje žádný subjekt certifikovaný zna kou Cyklisté vítáni.
V regionu St ední Povltaví, do n hož Št chovice pat í, se nevyskytují dálkové trasy R
a evropská sí Eurovelo. Aktualizace Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území
St edo eského kraje ale po ítá s návrhy nových cyklotras. Pro Št chovice je nejzajímav jší
páte ní cyklostezka Vltavská jižní, která by m la jít z Vraného nad Vltavou p es Davli,
Št chovice, Buš až ke Staré Živohošti a tam by za p ívozem, v Nové Živohošti pokra ovala
sm rem na jih. Dalšími navrženou trasou je nap íklad Novoknínská a Hradiš ská.
Stávající cyklotrasy v našem regionu jsou asto po nevhodných komunikacích, asto se
silným provozem a nevyhovujícím stavem povrchu. V regionu chybí doprovodná infrastruktura
pro turisty, tedy mapy, odpo ívadla apod. Ve m stech nebo obcích asto chyb jí i stojany pro
kola.
22..55..33 VVooddnníí ttuurriissttiikkaa
Št chovice se nacházejí na soutoku ek Vltavy a Kocáby. Zatímco Kocába vzhledem
ke své velikosti a množství vody m že být využívána pouze rybá i, Vltava nabízí atraktivn jší
formy pro své využití. Jedná se zejména o rekrea ní plavbu nebo vodní sporty. Ve
Št chovicích je umíst no p ístavišt pravidelné lodní dopravy a v blízkosti p ehradní nádrže u
MFC je instalováno p ístavní molo pro menší plavidla. Plánujeme zahájení plaveb výletních
motorových lun pod p ehradou i na ní.
Podél obou ek je vybudováno mnoho chatových a trampských osad.
22..55..44 H
Hiippoottuurriissttiikkaa
Hipoturistika se stává stále oblíben jší formou trávení
volného asu, mnohdy je také spojena s lé ebnou
terapií. Ve Št chovicích je tato oblast cestovního ruchu
zastoupena v soukromém sektoru Villou Gineta. Villa
Gineta není ur ena jen pro milovníky koní, ale nabízí
jedine né ubytování pro návšt vníky, kte í volí relaxaci
na venkov v luxusním interiéru jen kousí ek z centra
Prahy. Menší kapacita umož uje soust edit se na
individuální p ístup k host m. Nabízí mimo ádnou
p íležitost pro milovníky koní, kte í cht jí p ijet na
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dovolenou se svým vlastním kon m, nebo svým návšt vník m umož uje krátkodobé i trvalé
ustájení jejich ko
s veškerou pé í o n . Ve Ville Ginet je možno nalézt ustájení, krytou
halu, venkovní jízdárnu, výb hy, cvalovou louku.
Zdroj: http://www.villagineta.cz/web_index.php?l=cz&submenu=04&subject=01

22..55..55TTrraam
mppiinngg
Tradice trampingu zde sahá až do jeho prvopo átk , do prvních let dvacátého století.
Lidé se za ali vracet do p írody, cht li se p iblížit ke zp sobu života Indián . Hledali romantiku
a dobrodružství, a proto vyhledávali tajemná údolí a eky na jih od Prahy. Z Berounky se tak
stala Stará eka, z Vltavy Velká eka, Sázava se prom nila na Zlatou eku a Kocába na Hadí
eku. Velký ka on byste mohli najít ve Svatojánských proudech, u M chenic se objevilo Údolí
stín . V t chto místech za ala vznikat tábo išt , která se pozd ji zm nila v trampské osady.
Na území Št chovic trampským životem žily (a dodnes žijí) p edevším dv oblasti: na levém
b ehu Vltavy mezi místy, kde jsou dnes hráze Št chovické a Slapské p ehrady, a v údolí
Kocáby.
1. Zhruba uprost ed zmín ného úseku Velké eky –
Vltavy, naproti vrchu Kletecko, se nachází místo,
které je považováno za kolébku trampingu. N kdy
v letech 1912 – 1914 zde vznikl TÁBOR
VAVÝCH. Po átkem léta 1918 byla založena
osada ZTRACENÁ NAD JE. Další osady rostly
jako houby po dešti. Rodil se nový životní styl a
byla to výhradn eská specialita.
Známá je osada SVATOJÁNSKÉ PROUDY, která
vznikla v roce 1980 spojením n kolika malých osad
– jmenujme alespo osady a chaty Vatra, Midas,
Klondyke, Sigal, Yukatan, U dvou šutr a další.
Další osadou na št chovickém b ehu Vltavy je SKOT – Spojené Kluby Osad T ebenických.
Osada vznikla v roce 1937 slou ením n kolika malých osad, které žily na svahu pod
T ebenicemi. Hned v roce p íštím však protektorátní ú ady její další innost zakázaly a
osada už pak nebyla obnovena ani po válce. V roce 1975 byla osada pod týmž jménem a
stejnou vlajkou znovuzaložena. Hlavní náplní innosti je sport, p edevším nohejbal; hlavním
stanem je hospoda U Tater .
2. Druhým tábornickým a osadnickým centrem se stalo údolí Kocáby – Hadí eky. Dodnes
zde žijí osady (v po adí proti proudu) Kansas, Maják, Louisiana a Havran. Osada KANSAS
– ÚDOLÍ CHLADU, jedna z nejstarších osad, byla založena v roce 1926. Ve t icátých letech
dvacátého století postavila parta chlapc v místech dnešní osady MAJÁK na ostrohu Hadí
eky první chaty pod názvy Liberty a S. O. Maják. (S.O. = Sportovní Osada.) Osadní klub
LOUISIANA byl založen v roce 1930. V sou asné dob osadu tvo í 100 chat. Roku 1992
byla osada svépomocn elektrifikována. V roce 1927 se lenové osady Utah rozhodli, že
osadu p est hují. N kte í z nich se ale od Hadí eky nemohli odtrhnout a rozhodli se od
Utahu odd lit a z stat na starém míst . Roku 1928 zde založili osadu HAVRAN,
pojmenovanou po dávno zrušené a opušt né zlatokopecké štole poblíž osady. V sou asné
dob má osada Havran 30 chat.
Foto: http://foto.mapy.cz/69676-CR-osada-Ztracenka-udol-n-Stechovice
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P ehled osad:
Osady Hadí eky (Kocába)
Osada Kansas
Osada Maják
Osada Louisiana
Osada Havran
Osada Rewaston
Osada Dashwood
Osada Askalona
azeno dle vzdálenosti od Št chovic

Osady Velké eky (Vltava)
Osada Ztracenka
Osada Kopanina
Osada Svatojánské proudy
Osada Utah
Osada Liberty
Osady SKOT
Osada Na Fáberce

Osady mezi Velkou a Zlatou ekou (Sázava)
Proudy, Zahrádky, Úsvit, Club údolí ticha, Údolí spor , Slávia

Graf ukazuje velký nár st obyvatelstva v m stysi Št chovice od jara do podzimu. Po et obyvatel se víc jak
ztrojnásobuje.

22..66 SSuupprraassttrruukkttuurraa cceessttoovvnnííhhoo rruucchhuu

22..66..11.. U
Ubbyyttoovvaaccíí zzaa íízzeenníí
Ve Št chovicích chybí ubytovací za ízení hotelového typu i wellness. P evládají
penziony nebo ubytovny. Ve Št chovicích se nachází ubytovna Na zastávce a penzion U
Hasi , v Mase ín je to Villa Gineta a v T ebenicích penzion V Proudech a ubytovna u
tenisových kurt . V blízkosti Št chovic, hned za mostem Dr.E.Beneše v Brunšov mohou
turisté využít nabídky zájezdního hostince Rozmarná.
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Ubytovna Na zastávce
Ubytovna se nachází v centru m styse Št chovice.
Autobusové nádraží PID je vzdáleno 45 m a parkovišt 35 m.

Pokoje:
Cena:

2x dvoul žkový pokoj, 1x t íl žkový pokoj, 1x ty l žkový pokoj
200,- K za osobu a den, (pouze na jednu noc 250,- K )

Vybavení:

umyvadlo s teplou a studenou vodou na pokoji, spole ná sociální za ízení a sprchy, WiFi Free
spot, BTV

Stravování:

ob erstvení v objektu (snídan od 7:00 resp. od 9:30 hod.- sobota) , restaurace 70 m, obchod
150 m, vinárna 120 m

Penzion U Hasi
Penzion se nachází v centru obce, v budov hasi ské
zbrojnice, naproti základní škole. Autobusové nádraží PID je
vzdáleno asi 200m, p ed zbrojnicí jsou 3 parkovací místa.

Pokoje:
Cena:
Vybavení:
Stravování:

1x t íl žkový pokoj (+p istýlka), 1x ty l žkový pokoj (+p istýlka)
200,- K za osobu a den, (pouze na jednu noc 250,- K )
u každého pokoje samostatná kuchy ka, spole ná sociální za ízení a sprchy
ob erstvení Na Zastávce 250 m (snídan od 7:00 resp. od 9:30 hod.- sobota) , restaurace 180
m, obchod 115 m, vinárna 300 m

Villa Gineta (viz 2.5.4 Hipoturistika)
Penzion V Proudech
Penzion se nachází v klidném centru obce, zastávka PID je ve vzdálenosti 15 m,
parkovišt je p ímo u objektu.
Pokoje:
Cena:

3 a 4 l žkové pokoje, kapacita 16 l žek
350,- K /noc za osobu, d ti 8-12 let 250,- K /noc

Vybavení:

sociální za ízení na pokojích

Rekreace:

V nedalekém okolí se naskýtá mnoho p íležitostí na
koupání a ve erní zábav (Rabyn , Ždá , Slapy) nebo
vyjíž kám na koních, tenisové kurty 45 m, d tské h išt 50
m. T ebenice jsou kone nou zastávkou výletních parník z
Prahy a nástupní stanicí pro výlety parníkem sm r Rabyn
, Živohoš , Kamýk nebo t eba až na Orlík. Do obce existuje
p ímé autobusové spojení Pražskou integrovanou
dopravou - linka 390 ze stanice Praha - Smíchovské
nádraží.

Stravování:

restaurace v objektu, potraviny v sousedství
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Tenisové kurty T ebenice
Pokoje:
Cena:
Vybavení:

Rekreace:

Stravování:

2 x dvoul žkový, 1 x t íl žkový a 2 x ty l žkový pokoj, kapacita 15 l žek
150,- K /noc za osobu, p i delším pobytu 120,- K /noc
spole ná sociální za ízení a sprchy,
V nedalekém okolí se naskýtá mnoho p íležitostí na
koupání a ve erní zábav (Rabyn , Ždá ) nebo vyjíž kám
na koních. T ebenice jsou kone nou zastávkou výletních
parník z Prahy a nástupní stanicí pro výlety parníkem
sm r Rabyn , Živohoš , Kamýk nebo t eba až na Orlík.
Do obce existuje p ímé autobusové spojení Pražskou
integrovanou dopravou - linka 390 ze stanice Praha Smíchovské nádraží.
Restaurace v penzionu V Proudech, potraviny vedle penzionu u zastávky PID

Zájezdní hostinec Rozmarná
P estože se tento hostinec se nachází v katastru obce Hradištko,
uvádíme ho v našem p ehledu zejména pro jeho krátkou vzdálenost
od Št chovic (za mostem dr.E.Beneše).
Hostinec se skládá z penzionu s origináln za ízenými pokoji (20
l žek), restaurace s barem, spole enským sálem a motobarem.
Ceny pokoj se pohybují od 1200,- K / noc.

22..66..22 SSttrraavvoovvaaccíí zzaa íízzeenníí

Název

Typ stravování, sezonnost

Restaurace Na Peškov

Kapacita: 90, p edzahrádka 36
nabídka: hotová jídla, minutky, poháry, zákusky, teplé a studené nápoje (Gambrinus
10 %, Plze ský prazdroj 12 %), bowling, zábavní automaty, TV, videoprojekce

Restaurant U Michala

Kapacita: u stol 35, bar 5, p edzahrádka 20
minutková kuchyn , pala inky, zmrzlinové a ovocné poháry, široký sortiment
nealkoholických nápoj , výb r z domácích zna kových vín, pivo Plze ské,
Gambrinus, Regent. TV, videoprojekce

Ob erstvení Na zastávce

Kapacita:cca16
nabídka: teplá a studená jídla, rychlé ob erstvení (párek v rohlíku, klobása s
k enem, nakládaný hermelín atd.), obložené chlebí ky, zákusky, cukrovinky, teplé a
chlazené nápoje, lahvové pivo, nealkoholické pivo, lihoviny, víno, dopl kový prodej,
neku ácká provozovna.

Hosp dka Na h išti

Kapacita: cca 30, zahrádka 8
nabídka: teplé a chlazené nápoje, pivo, lihoviny, víno, cigarety, dopl kový prodej,
stojany na kola.

Hostinec U altánu

Kapacita: restaurace 60, zahrádky 100
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Cukrárna Hájek

nabídka: hotová jídla, minutky, chu ovky, poháry, zákusky, teplé a studené nápoje
uspo ádání svatebních, promo ních a jiných hostin, podnikové a klubové ve írky
nabídka: velký výb r erstvých i trvanlivých zákusk , pudinkové misky, koktejly,
zmrzlinové poháry, chlazené i horké nápoje, vína a lihoviny, velký výb r mraženého
zboží, kope ková a to ená zmrzlina, chlebí ky, bagety

Hostinec U Cihelk

Kapacita: vý ep cca 20, saloon cca 30
nabídka: hotová jídla, minutky, studené p edkrmy, pivo Bráník 10%

Hostinec U Tater

Kapacita: cca 30, letní terasa: min. 20
nabídka: pivo (Staropramen), víno, lihoviny, nealkoholické nápoje, teplé nápoje,
mražené zboží, uzeniny, pohlednice, kniha Svatojánské proudy, turistická známka
No. 778 a výro ní známka "Z Prahy do Svatojánských proud "

Restaurace a penzion V
Proudech

Kapacita: 55 + 30 terasa
nabídka: hotová jídla, minutky, poháry, zákusky, pivo (Staropramen), víno, lihoviny,
nealkoholické nápoje, teplé nápoje, mražené zboží
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Sportovní za ízení

T locvi ny, sport. haly
v etn školních, sokolovny

po et
2

Název, kontakt

T locvi na v ZŠ Št chovice
Multifunk ní centrum

Posilovna, fitness
Slender life stroje
Stadion otev ený fotbalové h išt

1

Multifunk ní centrum

2

Fotbalové h išt – TJ Št chovice
Fotbalové h išt - Sokol Mase ín

H išt v etn školních víceú elové

3

Víceú elové h išt ZŠ Št chovice
Multifunk ní centrum
Plážový volejbal, nohejbal, volejbal, d tské h išt
D tské h išt Sokol Mase ín

Tenisový kurt

2

Multifunk ní centrum
1 – antuka, 1 – um lý povrch
Tenisové kurty T ebenice

Tenisový kurt s nafukovací
halou

1

Multifunk ní centrum
Prof. Lista 393, 25207 Št chovice
Tel.: 242413685

Vodní nádrž

1

Št chovická vodní nádrž
Pro plavbu, ne koupání

Jízdárny pro kon

1

Privátní Villa Gineta

Bowling

1

Restaurace Na Peškov

P ístavišt

2

Paroplavba – lodní doprava
1. Št chovice (autobusové nádraží)
2. Slapská p ehrada (T ebenice)
P ístavní molo u MFC
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Kade nictví

Služba

Po et
2

Název, kontakt

Kosmetika

1

Simona Košnarová - MFC
Kosmetika, barvení as a obo í, depilace

Manikúra

1

Pedikúra

1

Simona Košnarová - MFC
Manikúra - v etn nehtové modeláže: gel +
acryl, p-shine, parafínové zábaly, masáž,
zasazování kamínk , ozdobné lakování
Simona Košnarová - MFC, DPS
Pedikúra - mokrá pedikúra, parafínové zábaly,
masáže nohou, p-shine, lakování, šablon.
technika

Masáže

1

Roman Jirec - MFC
Relaxa ní a sportovní masáže
Klasická masáž, balneo zábaly, medová
masáž, lávové kameny

Sauna

1

Multifunk ní centrum

Solárium

1

Multifunk ní centrum

Slender life stroje

1

Multifunk ní centrum

Kade nictví - V ra B ízová
Kade nictví - Martina Listíková

22..77 O
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V m stysi se nacházejí 4 informa ní centra:
• Informa ní centrum Št chovice – nachází se v budov ob erstvení Na Zastávce, jeho
provozní doba je pond lí až pátek od 9 do 15 hodin.
• Informa ní centrum Mase ín – nachází se v prostorách obecní knihovny v Mase ín ,
jeho provozní doba je pond lí a st eda 10-12 , 14-17 hod., pátek 14-16 hod..
• Multifunk ní centrum Št chovice – nachází se v recepci MFC, jeho provozní doba je
pond lí až ned le od 10 do 21 hodin. V r. 2007 zde byl instalován Rezerva ní a
informa ní systém \St edo eského kraje, který je možno využívat v pracovní dny od
10 do 16 hodin.
• Informa ní centrum vodní elektrárny Št chovice – nachází se v prostorách areálu
vodní elektrárny ve Št chovicích. Centrum je možno navštívit celoro n po p edchozím
objednání, v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
V obci je možnost získat informace z instalovaných turistických map, v IC jsou
dostupné turistické letáky o Št chovicích ve 4 jazykových mutacích ( J, AJ, NJ a ŠJ), jsou
zde instalovány informa ní tabule o MFC, sm rovky k významným míst m v obci a
turistické ukazatele a zna ky. Informace o aktivitách m styse je možno nalézt také na
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webových stránkách obce, v obecním
televizi Regio TV.

asopisu Proudy a také v regionální internetové

Na území m styse neexistuje subjekt, který by koordinoval a plánoval rozvoj cestovního
ruchu nebo spole nou propagaci. Propagace aktivit cestovního ruchu je zajiš ována ú adem
m styse Št chovice, podnikatelé se také propagují sami.

33.. S
SW
WO
OTT aannaallýýzzaa

SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Tradice – výletní místo
Vora ství
Keramická výroba
Dolování drahých kov
Rýžování zlata
Tramping – osady
Spolek Vltavan –
len mezinárodní
asociace vora
Sbor dobrovolných hasi
Rybá i
TJ – turistický oddíl
Hleda i tzv. št chovického pokladu
Srazy motorká
Dra í lod
Závody vodních skutr
Vodní cesta – Vltava
Paroplavba
Existence p ístavních mol u Vltavy
Nau ná stezka
– Povltavská
Zajímavá turistická trasa
– Údolím zlatonosné Kocáby
Stravování – restaurace:
Na Peškov
U Altánu
Sport bar 68
U Cihelk (Mase ín)
Klub motorká (Mase ín)
U Tater (T ebenice)
V Proudech (T ebenice)
Rozmarná (Brunšov)
Rychlé ob erstvení (bufet Na Nádraží)
Informa ní centrum
Št chovice – bufet Na Nádraží
- MFC
Mase ín
EZ
Rezerva ní systém v rámci celého St K
MFC – sportovní a kulturní areál
Tenisové kurty T ebenice

SLABÉ STRÁNKY
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malé ubytovací kapacity
Ob erstvení Na nádraží (9 míst)
Hasi ská zbrojnice – 2 apartmány
Villa Gineta (8 míst)
Ubytovna na kurtech v T ebenicích (15
míst)
Ubytovna v restauraci V proudech (16
míst)
Hostinec Rozmarná (20 míst)
Slabší obchodní sí , dražší výrobky
Neexistence akcí spojených s CR
Nevyužívání tradic
Chybí ukázky výroby keramiky
Neexistence muzea
Neexistence pam tního domu
Neexistence galerie
Není zp ístupn ní štol
Kostel jen pro bohoslužby
Není trvalá a pravidelná spolupráce
s regionálním rozhlasem, televizí
Neexistence manager. a marketin. týmu
pro CR
Neexistence ob erstvení na turistických
stezkách
Neexistence propagace CR naší oblasti
do vn jšího prost edí
Není koupališt
Neexistence ubytování v MFC
Není
zaveden
systém
vzd lávání
odborník pro ízení CR
Není cyklostezka ani cyklotrasa
P etíženost
dopravní
tepny
mezi
Št chovicemi
a
Prahou
(zejména
v sezón )
Velké množství chata v letní sezón (3x
více než trvale bydlících)
Problém odpadu v chatových oblastech
Chybí p j ovna lodí, kol
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Tenisové kurty na osadách
Dopravní obslužnost
– ROPID (3 autobusové linky)
- další 3 linky mimo PID
Blízkost hlavního m sta
Památky:
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Kapli ka v Mase ín
v T ebenicích
Ferdinand v sloup
Socha sv. Jana Nepomuckého
Most E. Beneše
Blízkost Slapské p ehrady
Blízkost CS Hvozdy (ubytování v okálech
uprost ed lesa)
Dv vodní elektrárny
Št chovická vodní nádrž
Parkovišt v centru Št chovic
Parkovišt a zimovišt lodí v T ebenicích
Zajímavá p íroda
Zahrani ní partnerství
Belgie
Paraguay
Propagace:
Informa ní brožury v J, AJ, NJ, ŠJ
Obecní asopis
Internetové stránky
Internetové TV
Podpora od St edo eského kraje
Velké množství chata v letní sezón (3x
více než trvale bydlících)

P ÍLEŽITOSTI
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvo it systém ízení CR – destina ní
management
Z ídit kancelá + tým lidí pro ízení CR
Organizace turistických akcí a aktivit
(na Vltav – vor + grilování, organizovaný
výlet Po stopách hleda
pokladu,
zp ístupn ní v že kostela jako rozhledny,
výlet nau nými stezkami s pr vodcem,
turistické pochody, luny na divoké vod ,
po ádání rytí ských turnaj ,…)
Rozší it ubytování – výstavba hotelu
Z ízení lokálního muzea
Vybudování koupališt
Vybudování letní pláže u MFC
Z ídit p j ovnu lodí
Spolupráce s osadami na Vltav a Kocáb
(spole né aktivity)
Založení vodáckého oddílu
Zkvalitn ní m stského asopisu Proudy
Navázání spolupráce s CK a CA
Zapojení podnikatelských subjekt do CR

OHROŽENÍ
•
•
•
•

•
•
•
•

Pot eba velkých investic
Malá návratnost, rentabilita finan ních
prost edk
Nezajímavost, neatraktivnost nabídky pro
ob any
Neúsp ch
pi
jednání
s partnery
(podnikatelé, Povodí, CK a CA, církev,
spolky a zájmové organizace, profesní
asociace, ...)
Slabá propagace CR v oblasti
Problémy s financováním innosti CR a
dalších aktivit
Nezájem ob an o nabídku CR
Povodn
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(restaurace, hotely, penziony, keramické
dílny, obchodní sí ,…)
Využití ubytovací kapacity CS Hvozdy
Prohloubit spolupráci se spolky a
zájmovými organizacemi
Vybudovat cyklotrasu na Kocáb
Z ídit p j ovnu kol + servis
Vybudovat stánky s ob erstvením na
nau ných stezkách
Zefektivnit služby a nabídku IC a MFC
V MFC – vybudovat ubytovací ást a z ídit
školící st edisko
Po ádat v MFC vzd lávací, zejména
jazykové kurzy
Organizovat poznávací zájezdy pro
ob any – tuzemské i zahrani ní
Prezentace
m styse
na
veletrzích
cestovního ruchu

44.. V
Viizzee rrm
m ssttyyssee vv cceessttoovvnníím
m rruucchhuu

„Št chovice jsou oblíbenou turistickou destinací zejména pro domácí návšt vníky a
obyvatele chatových a trampských osad. Cestovní ruch je pro Št chovice oborem
poskytujícím zisky zna nému po tu malých a st edních podnikatel v daném regionu.
Št chovice jsou obcí s kvalitní infrastrukturou a službami cestovního ruchu.“

Z pohledu obyvatel m styse se chce cestovní ruch ve Št chovicích rozvíjet jako
odv tví hospodá ské prosperity oblasti. Cestovní ruch jako odv tví ekonomiky bude pat it mezi
významné zam stnavatele v obci a mezi hlavní zdroje zisk malých a st edních podnikatel ,
ale i obce. Dále bude cestovní ruch rozvíjet infrastrukturu pro volný

as, a zvyšovat tak

atraktivnost života a bydlení v obci. Dalším strategickým cílem je zabránit negativním
dopad m rozvoje cestovního ruchu na kvalitu života obyvatel – ni ením životního prost edí a
kultury prostoru.
Z pohledu návšt vníka m sta se cht jí Št chovice stát atraktivním místem pro trávení
volného asu. Místem s kvalitním zázemím pro aktivní odpo inek, s p íjemným prost edím a
p átelskou atmosférou. V rámci nabídky cestovního ruchu cht jí být Št chovice destinací
známou zejména pro eské turisty.
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PPrriioorriittaa 11 –– JJeeddnnoottnnéé íízzeenníí ttuurriissttiicckkéé ddeessttiinnaaccee
Opat ení 1.1 - Vytvo ení organiza ní struktury ízení destinace

Aktivita1.1.1 – Udržení lenství m styse Št chovice v MAS jako ídící organizaci
cestovního ruchu v regionu Brdy- Vltava
Aktivita1.1.2 - Propojení destina ního ízení m styse Št chovice s m stem Dob íš a s
destina ním ízením MAS
Aktivita1.1.3 - Aktualizace strategie cestovního ruchu
Aktivita 1.1.4 - Hledání finan ních zdroj pro pln ní strategie
Aktivita 1.1.5 – Vytvo ení ak ních plán rozvoje cestovního ruchu v souladu
s jednotlivými aktivitami
Opat ení 1.2 - Spolupráce s ostatními subjekty cestovního ruchu
Aktivita1.2.1 - Budování spolupráce s tv rci cestovního ruchu v destinaci a v regionu
St ední Povltaví
Aktivita1.2.2 – Rozvoj spolupráce s Klubem eských turist , eskou sportovní asociací
vodních skútr , eskou asociací dra ích lodí, spolkem Vltavan, SDH, TJ a osadními
výbory
Aktivita 1.2.3 – Rozvoj spolupráce se zahrani ími institucemi - p . spolupráce s
partnerskými m sty, spolupráce s Mezinárodní vora skou unií apod.
Opat ení 1.3 - Vytvo ení jednotného informa ního systému
Aktivita 1.3.1 - Jednotná podoba informa ního systému celé destinace na internetových
stránkách
Aktivita 1.3.2 – Podpora a koordinace innosti informa ních center
Aktivita 1.3.3 - Jednotná prezentace destinace na veletrzích a výstavách cestovního
ruchu
Aktivita 1.3.4 - Vyhledávání a tvorba nových komunika ních kanál sm rem
k uživatel m služeb cestovního ruchu
Aktivita 1.3.5 - Zajišt ní informovanosti o kulturních, spole enských a sportovních
akcích po ádaných v destinaci
PPrriioorriittaa 22 –– M
Maarrkkeettiinnggoovváá ppooddppoorraa cceessttoovvnnííhhoo rruucchh vv ttuurriissttiicckkéé ddeessttiinnaaccii

Opat ení 2.1 - Propagace destinace
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Aktivita 2.1.1 - Tvorba jednotných propaga ních materiál
Aktivita 2.1.2 - Koordinovaná distribuce propaga ních materiál prost ednictvím
informa ních center a tv rc cestovního ruchu v destinaci.
Aktivita 2.1.3 - Spolupráce s regionálními periodiky a médii, s regionální internetovou
televizí Regio TV
Aktivita 2.1.4 - Propagace destinace na veletrzích a výstavách CR
Aktivita 2.1.5 – Pr b žná aktualizace internetových stránek
Aktivita 2.1.6 – Zkvalitn ní obecního asopisu Proudy
Aktivita 2.1.7 - Spolupráce s CK, KÚ a dalšími institucemi
Aktivita 2.1.8 - Vytvá ení místních publikací o turistických atraktivitách destinace
Aktivita 2.1.9 - Tvorba adresá e živnostník a podnikatel s vazbou na cestovní ruch v
destinaci, po ádání propaga ních akcí, dobrá informovanost o místní nabídce
Opat ení 2.2 - Statistika a šet ení v cestovním ruchu
ruchu
Aktivita 2.2.1 - Vytvo ení databáze subjekt cestovního ruchu v regionu
Aktivita 2.2.2 - Sledování vývoje nabídky i poptávky cestovního ruchu v regionu
Aktivita 2.2.3 - Monitoring návšt vník spole n s informa ními centry, správci atraktivit,
ubytovateli apod.
Opat ení 2.3 - Tvorba produktových balí k
Aktivita 2.3.1 - Zmapování služeb vhodných pro vytvo ení balí k
Aktivita 2.3.2 - Tvorba balí k pro vhodn vybrané cílové skupiny
Opat ení 2.4 - Posilování tradic a podpora tradi ních produkt
Aktivita 2.4.1 - Zmapování výrobc tradi ních regionálních produkt a jejich propagace
Aktivita 2.4.2 - Podpora konání tradi ních akcí
Aktivita 2.4.3 - Podpora církevních tradic v destinaci
Aktivita 2.4.4 - Aktivní ochrana místního kulturního a p írodního bohatství
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Opat ení 3.1 - Rekonstrukce a výstavba základní i dopl kové infrastruktury
cestovního ruchu
Aktivita 3.1.1 - Podpora vzniku specifických za ízení cestovního ruchu - p . lokální
muzeum i stálá výstavní expozice o zajímavostech Št chovicka)
Aktivita 3.1.2 - Podpora vzniku nových ubytovacích za ízení
Aktivita 3.1.3 - Podpora vzniku i rekonstrukce prostor vhodných jako školící prostory
Aktivita 3.1.4 - Podpora kulturních a sportovních aktivit v Multifunk ním centru
Aktivita 3.1.5 - Podpora budování dopl kové infrastruktury pro vodní turistiku (p j ovna
lodí), cykloturistiku (p j ovna kol + servisní služba, stánky s ob erstvením) a p ší
turistiku (stánky s ob erstvením)

M
M ssttyyss ŠŠtt cchhoovviiccee
Aktivita 3.1.6 - Vybudování cyklotrasy na Kocáb
Aktivita 3.1.7 – Organizace turistických aktivit (p . trasa Po stopách hleda poklad )
Aktivita 3.1.8 – Vybudování letní pláže u MFC
Aktivita 3.1.9 - Rekonstrukce zanedbaných turistických atraktivit (p . mlýn apod.)
Aktivita 3.1.10 - Podpora tradic (vora i, trampové, keramika)
Aktivita 3.1.11 - Využití Vltavy jako lokální turistické cesty – mola, p ístavišt , p j ovny
Opat ení 3.2 - Podpora rekonstrukce památek
dukt
Aktivita 3.2.1 - Informování o stavu památek
Aktivita 3.2.2 - Mapování zdroj na rekonstrukce
Aktivita 3.2.3 - Rekonstrukce významných památek regionu (v etn církevních)
Aktivita 3.2.4 - Podpora využití památek pro ú ely cestovního ruchu
Opat ení 3.3 - Podpora udržitelných forem cestovního ruchu
Aktivita 3.3.1 - Zmapování a vytvá ení sít nau ných tras, cyklotras a cyklostezek a
p ších tras a jejich dopl kové infrastruktury (vybavení)
Aktivita 3.3.2 - Zmapování venkovského cestovního ruchu a podpora jeho rozvoje
Aktivita 3.3.3 - Zmapování a šetrné využívání p írodního bohatství regionu – p írodní
rezervace, památné stromy, apod.

Ve Št chovicích, ervenec 2009

Zpracovala: R. andová

