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PRIORITY
VODA – CESTY – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – TURISMUS

VIZE
Obec Svatý Jan pod Skalou si váží vody, která na jejím území pramení i která územím pouze protéká, a dbá
na její šetrné využití a na zodpovědné nakládání s odpadními vodami. Občané mají zajištěn dostatek
pitné vody v dobré kvalitě. Riziko povodní je sníženo na minimum skrze nástroje zadržování vody na
horním toku Loděnice, pravidelnou kontrolu kritických míst toku a další zodpovědnou prevencí. To, že
voda je významným symbolem obce, je patrné ve veřejném prostoru.
Místní a lesní komunikace v částech Záhrabská a Sedlec jsou rekonstruovány na zpevněné cesty.
Veřejný prostor obce Svatý Jan pod Skalou má reprezentativní a vstřícné prostředí, které vyvažuje
nároky nárazového cestovního ruchu s nároky obyvatel obce. Vedle péče o kulturní památky je
pamatováno i na potřeby běžného života v obci v mezích udržitelného rozvoje. Veřejný prostor dává
dostatek příležitostí k trávení volného času venku v kulisách udržovaných budov, zahrad a krajiny.
Podporuje rozvoj komunitního života a umožňuje pořádání společenských a sportovních akcí. Tím se
zvyšuje motivace obyvatel všech částí obce ke vzájemnému setkávání a k vytváření vazeb se sousedními
obcemi.
Zájmy a potřeby občanů obce Svatý Jan pod Skalou jsou balancovány s potřebami a nároky
návštěvníků obce a také s regulativy ochrany přírody a krajiny (CHKO Český kras a NPR Karlštejn). Svatý
Jan je otevřen příchozím, ale reguluje množství parkujících aut zejména ve svém centru. Návštěvníci
obce jsou dobře informováni o nabídce a hojně se účastní vzdělávacích a kulturních programů. Jednotlivé
subjekty v obci i v širším regionu (Berounsko) dobře spolupracují a svou nabídkou se doplňují a vzájemně
obohacují. Obec cestovní ruch v přiměřené míře podporuje, neboť z něj profituje nejen finančně, ale
i z hlediska fungujících služeb a občanské vybavenosti. Její občané si to díky dobré informovanosti
uvědomují.
Svatý Jan pod Skalou se hlásí k dodržování principů participace (tedy účasti občanů v rozhodovacích
procesech) a trvale udržitelného rozvoje. Označuje je za průřezová kritéria celé strategie, tudíž jejich
dodržování by mělo být výchozím přístupem při realizaci všech projektů.
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ROZVOJOVÁ PRIORITA: VODA

Krajinný ráz obce Svatý Jan pod Skalou je specifický
a jednotlivé obecní části narážejí na velmi odlišné problémy a situace. Část Záhrabská umístěná vysoko ve
svazích Herinek řeší sucho a nedostatek pitné vody, Sedlec a Svatý Jan naopak občasné záplavy při povodních
Loděnice (Kačáku). Krasový charakter území navíc přidává další specifika jako například kolísavost hladiny
podzemní vody a umístění v CHKO pak množství povinností a omezení možností rozvoje. Voda jako významný
symbol obce se nabízí zejména skrze Svatojánský krasový pramen, jehož nejznámější odnož vyvěrá při Kostele
sv. Jana Křtitele (Pramen sv. Ivana a sousední odnož Ivanka), ale i zákruty potoka Loděnice mají své kouzlo,
které je možno pozorovat zblízka i „letecky“ ze skal. Obsahem (a důvodem, proč je „voda“ prioritou) je nutnost
řešení zásobování vodou pitnou i užitkovou, nakládání s odpadními vodami, ochrana před povodněmi, ale
i voda jako krajinotvorný prvek, reprezentovaná zejména potokem Loděnice.
cíl V.1 ZAJISTIT VODU VŠEM OBČANŮM V MNOŽSTVÍ A KVALITĚ
Cíl směřuje k řešení nedostatku vody, který alespoň částečně řeší všechny části obce – především v osadě
Záhrabská, a to jak užitkové (pro zavlažování, ale i při požáru), tak pitné. Aktuální stav je díky extrémním
výkyvům počasí nestabilní. Problémy s pitnou vodou řeší i část obce Svatý Jan (obydlí při potoku nad mostem
u kláštera). V místní části Sedlec pak odlehlá část na cestě mezi Sedlcem a Svatým Janem – Jánek.
V.1.1 zajistit dohodu o odběru z hydrantu ve Vráži Záhrabskými
V.1.2 prověřit variantu výstavby hydrantu na Záhrabské napojeného na vodovod ve Vráži
V.1.3 realizovat kroky k řešení zásobování pitnou vodou v horní části Svatého Jana
V.1.4 prověřit variantu napojení Jánku na vodovod v Sedlci
V.1.5 zajistit přístup k požárním nádržím/bazénům v Záhrabské v případě požáru
V.1.6 prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod v obecních studnách (shoda s V.4.1)
V.1.7 dbát na edukaci obyvatel v tématu nakládání a recyklace vody v rámci domácností
cíl V.2 ZVÝŠIT OCHRANU PŘED POVODNĚMI
Zvýšení ochrany před povodněmi lze řešit zejména dvěma způsoby. Prvním – snáze aplikovatelným, ale řešícím
zejména menší zvyšování hladiny potoka a bleskové povodně roklemi – je dbát na pravidelnou kontrolu
rizikových míst na toku Loděnice (překážky přírodního charakteru jako stromy, břehy, ale například
i nepovolené stavby snižující průtočný profil) a při ústí roklí. Součástí tohoto cíle je také dbát na aktuálnost
povodňového plánu a na jeho znalost a pochopení mezi všemi zúčastněnými aktéry. Druhým způsobem, ke
kterému vede složitější cesta skrze spolupráci s dalšími obcemi a aktéry, je snaha o vytvoření větších
retenčních prostor na horním toku Loděnice (ať už skrze vybudování suchého poldru či technickými úpravami
stávající rybniční soustavy), který je vnímán jako jediná možná pomoc při povodních většího rozsahu.
V.2.1 pravidelně revidovat riziková místa kolem toku Loděnice (povodňové prohlídky)
V.2.2 dbát na aktuálnost povodňového plánu
V.2.3 iniciovat jednání ohledně výstavby suchého poldru na horním toku Loděnice
V.2.4 iniciovat jednání ohledně využití retenčního potenciálu rybniční soustavy na horním toku
Loděnice
V.2.5 pravidelně kontrolovat ústí roklí ve vztahu k riziku přívalových povodní
cíl V.3 ZKVALITNIT NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI
Nakládání s odpadními vodami ve všech třech částech obce není zdaleka ideální. Zároveň populační velikost
obce (a s ní spojené finanční možnosti) jsou velmi omezené pro řešení hromadné likvidace odpadních vod.
Obsahem tohoto cíle je prověřit možnosti hromadné likvidace odpadních vod ve všech místních částech, a to
zejména z hlediska finanční udržitelnosti. Důraz je kladen i na zlepšení edukace obyvatel v tématu nakládání
s odpadními vodami.
V.3.1 vstoupit do jednání s developerem nové zástavby v Sedlci ohledně připojení stávajících
domů k plánované kanalizaci
V.3.2 prověřit možnosti realizace nové centrální ČOV ve Svatém Janu
V.3.3 realizovat studii proveditelnosti řešení odpadních vod v Záhrabské
V.3.4 dbát na edukaci obyvatel v tématu nakládání s odpadními vodami
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cíl V.4 ZLEPŠIT VYUŽITÍ VODY JAKO PŘÍRODNÍHO ZDROJE A DBÁT NA JEJÍ OCHRANU
Katastrální území Svatého Jana je velmi významnou a ceněnou lokalitou také z hlediska vody. Vyvěrá zde
velmi silný a stabilní Pramen sv. Ivana s dlouhou dobou zdržení vody v podzemí, ale i další prameny. Údolím
protéká potok Loděnice (místními nazývaný výhradně Kačák) a údolí je (dokonce i v období extrémních such)
lokálně bohaté na podzemní vody, jejichž sběrnou oblastí jsou dva široké pásy sahající daleko za hranice
katastrálního území (i mimo CHKO). Nejen z těchto důvodů je v zájmu obce chránit vodu na svém území, ale
i skrze meziobecní spolupráci za hranicemi své primární působnosti.
V.4.1 prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod v obecních studnách (shoda s V.1.5)
V.4.2 prověřit potenciál k odběru tepla z pramene ve vztahu k obecním objektům
V.4.3 kontrolovat potenciální znečišťovatele vody skrze nástroje obce
V.4.4 přimět příslušné orgány kontrolovat čerpání a vypouštění vody z/do Loděnice
V.4.5 vstoupit do jednání s jeskyňáři ČSS ohledně ochrany podzemních vod
cíl V.5 PREZENTOVAT VODU JAKO SYMBOL A VÝZNAMNÝ PRVEK SVATÉHO JANA
Význam vody ve Svatém Janu byl opakovaně skloňován výše, obsahem tohoto cíle je umět tuto svatojánskou
hodnotu prezentovat ve veřejném prostoru obce, zejména v části Svatý Jan, kde vyvěrá pramen sv. Ivana.
V.5.1 zvážit realizaci vodních prvků do veřejného prostoru
V.5.2 prezentovat ve veřejném prostoru význam vody ve Svatém Janu

ROZVOJOVÁ PRIORITA: CESTY

Na katastrálním území obce se nachází nemálo
špatně sjízdných či obtížně schůdných cest. Valnou část z nich tvoří turistické stezky (žlutá Srbsko – Sv. Jan –
Vráž a červená Beroun – Sv. Jan – Karlštejn) a naučné stezky. Pro dopravu problematické jsou hlavně prašné,
původně lesní cesty na Záhrabské (prakticky ale jde o místní komunikace pro obyvatele i trvale bydlící), a dále
se jedná o dvě nezpevněné cesty v Sedlci (jedna slepá při starší zástavbě směrem k rokli, druhá pak při nové
zástavbě souběžná s hlavní komunikací). Obsahem této priority je zpracovat kompletní pasport místních
komunikací a zajistit finance na opravy a budování zpevněných komunikací v těchto lokalitách. Záměrem je
taktéž dbát na přiměřenou údržbu stávajících turistických stezek a na obnovení některých místních stezek
z počátku 20. století.

ROZVOJOVÁ PRIORITA: ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A VEŘEJNÝ PROSTOR
Výstupem z diskuse s občany byl mimo jiné důraz na jednotlivé aspekty vztahující se územnímu rozvoji. Za
významné téma je považován i stav veřejných prostranství v obci, zejména v části Svatý Jan. Pro toto téma
byla již v minulosti ustanovena pracovní skupina, která se pod vedením architektů bude problematikou
zabývat. Budoucí výstupy jejich práce by bylo vhodné zapracovat v rámci aktualizace do strategického plánu.

ROZVOJOVÁ PRIORITA: TURISMUS

Udržitelnost turismu je hlavním tématem této
priority. Záměrem je potlačit negativní projevy turismu, zejména ty, které dopadají na místní obyvatele, a najít
rovnováhu mezi trvalým bydlením a turismem. Obec chce zůstat otevřena návštěvníkům, ale má zájem více
dbát na potlačení negativních projevů, které se v exponovaných časech projevují zejména v místní části Svatý
Jan pod Skalou. Má zájem na omezení parkování návštěvníků v centru obce, na hledání úlevy od
automobilových návštěvníků skrze spolupráci v širším regionu, na regulaci parkování a nabídnutí alternativy
ve formě veřejné přepravy nebo ve formě záchytných parkovišť mimo exponované části obce. Na druhou
stranu si obec uvědomuje přínos z turismu, který pro ni vyplývá skrze finanční bonusy nejen z parkování
a z pronájmu nemovitostí. Bonusem pro obec jsou i fungující služby (restaurace, kavárna…), které by ve stejně
velké obci bez turistů fungovaly stěží. Preferovaným cílovým skupinám návštěvníků chce nabídnout zlepšení
informovanosti, programové nabídky a koordinace mezi aktéry, které by mělo vyústit v kvalitní a komplexní
zážitek propojující hlavní devízu Svatého Jana – spojení přírody, kultury a neopakovatelného genia loci.
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cíl T.1 ZKVALITNIT NABÍDKU, SLUŽBY A ZÁZEMÍ PRO PREFEROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY
NÁVŠTĚVNÍKŮ
Preferované cílové skupiny návštěvníků jsou definovány jako (a) návštěvníci a ubytovaní při vzdělávacích
a kulturních akcích, (b) neautomobiloví návštěvníci obce – pěší turisté, cyklisté a cestovatelé veřejnou
dopravou a (c) profesní zájemci o přírodu a krajinu – geologové, hydrologové, botanici apod. Obec si
uvědomuje chybějící nabídku služeb i zázemí pro návštěvníky, chce se zaměřit na její doplnění. Hlavní činnost
chce investovat do zlepšení informovanosti a orientace a do zlepšení základního zázemí pro návštěvníky obce.
Z iniciativy Svatojánské koleje je plánováno vytvářet ve vlastní režii pobytové vzdělávací programy pro
návštěvníky. Ambicí není prvoplánově zvyšovat počet návštěvníků obce, ale spíše nabídnout kvalitní program
(vzdělávací, sportovní či kulturní), který jde více do hloubky, který ctí charakter místa a jeho specifika.
T.1.1 podpořit Svatojánskou kolej v produkci vlastních vzdělávacích programů
T.1.2 doplnit chybějící mobiliář a veřejné sociální zařízení
T.1.3 zlepšit informovanost (i kontrolu) skrze „infoJána“
T.1.4 realizovat finanční rozvahu ohledně provozu infocentra s nabízenými službami
T.1.5 vytvořit jednotný obecní informační systém
T.1.6 dbát na regulaci propagace a na cílenou propagaci toho, co je v souladu se strategií
cíl T.2 LÉPE VYUŽÍVAT TURISMU VE VZTAHU K MÍSTNÍM OBYVATELŮM
Cíl se snaží pojmenovat rezervy v bonusech, které by pro místní mohly potenciálně vyplývat z atraktivity
Svatého Jana pod Skalou. V prvé řadě je dobré začít sbírat a vyhodnocovat data ohledně návštěvníků obce, aby
bylo možno odpovědět na některé základní otázky ohledně motivace návštěvníků a jejich chování. V druhé
rovině pak konkrétně zkusit vyjednat posílení veřejné dopravy, realizovat audit parkování ve Svatém Janu
a zvážit iniciaci chybějící občanské vybavenosti. Pro tyto (i jiné) projekty by mohly sloužit finance nabyté
z parkování, jejichž část je zvažováno znovu investovat do cestovního ruchu, a to za účelem zmírnění jeho
negativních projevů zejména směrem k trvale bydlícím.
T.2.1 část financí z parkování investovat do zmírnění negativních projevů cestovního ruchu
T.2.2 začít systematicky sbírat a vyhodnocovat data ohledně turismu
T.2.3 pokusit se vyjednat posílení veřejné dopravy
T.2.4 realizovat audit kapacit a cen parkování
T.2.5 zvážit možnosti iniciace chybějící občanské vybavenosti
cíl T.3 POSÍLIT SPOLUPRÁCI A KOORDINACI KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ V OBLASTI TURISMU
Personální kapacity na zajišťování nabídky a programu, který lze aktuálně ve Svatém Janu navštívit, jsou
velmi malé. V jedné rovině by mohlo pomoci situaci řešit zlepšení koordinace mezi aktéry navzájem –
za klíčové aktéry v obci se jedná především o Svatojánskou kolej, Svatojánskou společnost, spolek Barbora
(Solvayovy lomy), SDH a Ekocentrum Kavyl. V druhé rovině cíle je pak zamýšleno zlepšení meziobecní
koordinace, i v rámci širšího regionu. Za významné je považováno zapojení obce do projektů cestovního ruchu1
za účelem regulace návštěvníků do Svatého Jana či obecněji – za účelem prosazováním zájmů obce.
T.3.1 v iniciaci obce realizovat koordinační setkání aktérů cestovního ruchu
T.3.2 zlepšit časovou koordinaci akcí a programu
T.3.3 zvážit provozování minibusu/vyhlídkové přepravy ve spolupráci s dalšími obcemi
T.3.4 pokusit se řešit parkování ve Svatém Janu i ve spolupráci se sousedními obcemi
T.3.5 aktivně se zapojit do tvorby a prosazování regionálních strategií týkajících se turismu
a propagace
T.3.6 pravidelně prezentovat občanům benefity, které obec z turismu má
T.3.7 modernizovat a zpřehlednit obecní webové stránky

Aktuálně se jedná o projekt Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český kras a také byly zahájeny debaty o formování
pracovní skupiny Lokálního destinačního managementu pro oblast Berounska.
1
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cíl T.4 DBÁT NA OCHRANU MÍSTNÍCH OBYVATEL Z HLEDISKA TRVALÉHO BYDLENÍ
Trvale bydlících obyvatel je v historické části Svatý Jan 60, odhadovaný roční počet návštěvníků je 120 tisíc.
Přes tento nepoměr (nebo právě proto) je důležité dbát na hájení zájmů trvale bydlících obyvatel. Obsahem
tohoto cíle je snažit se eliminovat negativní projevy cestovního ruchu, které dopadají na místní obyvatele.
V jedné rovině se jedná o řešení veřejného prostoru, které by balancovalo zájmy místních (zejména nárok na
– v rámci možností klidnou – náves) a návštěvníků. Zájem obce je zvýšit počet trvale bydlících v části Svatý Jan
prostředky, které se nabízejí. V poslední rovině je záměrem posílit kontrolu pravidel silničního provozu,
parkování a ukázněnosti návštěvníků (odpadky, dodržování nočního klidu apod.).
T.4.1 skrze architektonickou studii řešit veřejný prostor obce
T.4.2 hledat alternativy parkování namísto stávajícího prostoru před kostelem
T.4.3 pokusit se řešit špatný mobilní a datový signál skrze studii posílení konektivity
T.4.4 snažit se získat do obecního majetku nemovitosti i pozemky na strategických místech
T.4.5 promyslet možnosti podpory zvyšování počtu trvale hlášených obyvatel ve Svatém Janu
T.4.6 posílit ukázněnost návštěvníků skrze nástroje CHKO
T.4.7 zlepšit informovanost i kontrolu skrze „infoJána“
T.4.8 dbát na posílení kontroly dodržování pravidel silničního provozu
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PROJEKTOVÉ LISTY
Projektové listy upřesňují jednotlivé výše uvedené projekty – popisují, co je jejich obsahem, jak prioritně je
projekt v současnosti vnímán ze strany vedení obce (priorita), jak je projekt provázán s projekty dalšími
(návaznost a vazby) a kdy je řádově plánovaný termín jeho realizace.
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VODA
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

zajistit dohodu o odběru z hydrantu ve Vráži Záhrabskými
Prakticky všichni občané Záhrabské mají vlastní studnu, někteří z důvodu její malé vydatnosti využívají
vodu dovezenou z hydrantu sousední obce Vráž. Obsahem projektu je vytvořit meziobecní dohodu s obcí
Vráž, garantovat tak legální odběr vody Záhrabskými, a tím aktuálně vratkou situaci stabilizovat, příp.
zvážit zajištění spolufinancování odběru Záhrabských na Vráži.
V.1.1
VODA/zajistit vodu všem občanům v množství a kvalitě
1
V.1.2, V.1.6
prověřit variantu výstavby hydrantu na Záhrabské napojeného na vodovod ve Vráži
V případě zájmu na Záhrabské (prvním krokem projektu je tedy zjistit zájem mezi občany) prověřit
variantu výstavby vlastního hydrantu napojeného na Vráž. Tato varianta řešení je doporučena
realizovat, resp. prověřovat primárně v případě realizace vysokorychlostní trati (VRT Praha – Beroun).
V případě nezájmu Záhrabských či vyhodnocení, že odběr z hydrantu ve Vráži je dostatečné řešení
zásobování pitnou vodou, je možno projekt vypustit.
V.1.2
VODA/zajistit vodu všem občanům v množství a kvalitě
2
V.1.1, V.1.6, V.3.3
realizovat kroky k řešení zásobování pitnou vodou v horní části Svatého Jana
V horní části obce Svatý Jan (od mostu u kláštera nahoru k č. p. 16) jsou problémy s kvalitou vody (vysoké
obsahy dusičnanů), v letošním létě (2018) už i s množstvím vody. Záměrem projektu je primárně
prověřit variantu řešení ve spolupráci s arcibiskupstvím, které dům č. p. 16 vlastní a spravuje. Nabízí se
varianta řešení vodovodu ve spolupráci s klášterem, který je ve vlastnictví arcibiskupství taktéž, pro
č. p. 16 s možností připojení ostatních domů, které se nachází v úseku mezi klášterem a č. p. 16.
V.1.3
VODA/zajistit vodu všem občanům v množství a kvalitě
1
V.1.6
prověřit variantu napojení Jánku na vodovod v Sedlci
Odlehlejší část osady Sedlec (konkrétně 8 domů mezi č. p. 5 a č. p. 51), kde se také už ztrácí voda ze
studen, projevila zájem o napojení na vodovodní řad v Sedlci. Záměrem projektu je primárně ověřit
zájem občanů a finanční náklady, které by s prodloužením vodovodu souvisely a vyhodnotit udržitelnost
projektu. Nelze vyloučit i variantu možnosti napojení na vodovod části Svatý Jan pod Skalou.
V.1.4
VODA/zajistit vodu všem občanům v množství a kvalitě
2
V.1.6

název
popis

zajistit přístup k požárním nádržím/bazénům v Záhrabské v případě požáru
Záhrabská je lesní osadou umístěnou vysoko ve svazích Herinek, která se nejen v obdobích sucha potýká
se suchem. Dříve zde bývala požární zbrojnice s nádrží, která ale už v současnosti není v majetku obce.
V případě požáru je toto vnímáno jako riziko. Projekt navrhuje dohodnout s místními, kteří alespoň
nějakými nádržemi (či bazény) disponují, umožnění přístupu k nim v případě požáru a provést soupis
(pasportizaci) těchto vodních rezervoárů.
kód
V.1.5
téma/cíl
VODA/zajistit vodu všem občanům v množství a kvalitě
priorita
3
souvislost
V.1.2
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název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod v obecních studnách (shoda s V.4.1)
Na katastrálním území Svatý Jan pod Skalou se nachází 6 obecních studní: ve Svatém Janu (u č. p. 19,
na hřbitově, u č. p. 6 a před č. p. 5.), na Záhrabské (v ulici Lesní před č. p. 25 a U studánky), v Sedlci se
jedná o vrt zásobující místní vodovod. Záměrem projektu je ověřit kvalitu a vydatnost vody z těchto
zdrojů. Výsledky pak promítnout od rozhodování o celém cíli, tedy řešení zajištění vody občanům všech
místních částí.
V.1.6
VODA/zajistit vodu všem občanům v množství a kvalitě
1
V.1.1, V.1.2, V.1.3, V.1.4
dbát na edukaci obyvatel v tématu nakládání a recyklace vody v rámci domácností
Zejména v osadě Záhrabská, kde je sucho z velké části neustávajícím problémem, je důležité umět
s vodou dobře hospodařit. V současné době se nabízí varianty recyklace vody v rámci jednotlivých
domácností, je možno využívat různými způsoby vodu dešťovou. Obsahem cíle je nenásilnou formou
vzdělávat občany o těchto možnostech (skrze tisk či formou přednášky či diskuse s odborníkem).
Obsahem může být i pomoc formou dotace na zadržování dešťové vody (nádrže) v případě zájmu ze
strany občanů.
V.1.7
VODA/zajistit vodu všem občanům v množství a kvalitě
2
pravidelně revidovat riziková místa kolem toku Loděnice (povodňové prohlídky)
V případě záplav 50-ti letých a menších je nejlepší prevencí před povodněmi kontrola rizikových míst.
Pokud nelze nastavit nějaké větší systémové řešení (typu výstavba suchého poldru na horním toku či jiné
řešení zadržení vody v krajině v povodí Loděnice nad katastrem obce), v samotném katastru obce lze
pak dbát pouze na kontrolu potenciálních překážek, které by mohly způsobit zadržení vody na
nevhodných místech. Rizikovými místy se rozumí především mosty, padlé či pádem hrozící stromy,
nevhodně upravené či zanesené břehy či jiné nevhodné terénní úpravy nebo skládky materiálu.
V.2.1
VODA/zvýšit ochranu před povodněmi
1

dbát na aktuálnost povodňového plánu
Povodňový plán je základní dokument, který určuje role, povinnosti a postupy, které je v případě povodní
potřeba dodržet. Je proto nanejvýše důležité, aby byl aktuální a aby účastní aktéři byli připraveni
a obeznámeni se svými rolemi. V rámci tohoto projektu je doporučeno také dbát na pravidelnou
kontrolu profilů pod mosty i propustků v místech přítoků přívalových vod z bočních roklí.
V.2.2
VODA/zvýšit ochranu před povodněmi
2
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název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

iniciovat jednání ohledně výstavby suchého poldru na horním toku Loděnice
Pro Sedlec a historickou část Svatého Jana je jedinou možnou pomocí proti velkým povodním zadržení
vody již na horním toku Loděnice (Kačáku), kde je plochá krajina umožňující výstavbu suchých poldrů.
Jako možné řešení se jeví dvě varianty – buď využití stávající rybniční soustavy na horním toku a zvýšení
její retenční kapacity pro zachycení velkých vod, nebo výstavba jednoho nebo více nových suchých
poldrů. Ochrana touto cestou by pomohla všem níže na potoku položeným obcím včetně množství
přilehlých chat a výrazně by přispěla povodňové ochraně firmy GZ Media, a. s., která by v tomto mohla
být významným partnerem. Záměrem tohoto projektu je iniciovat z pozice obce jednání ve věci výstavby
suchého poldru.
V.2.3
VODA/zvýšit ochranu před povodněmi
2
V.2.4
iniciovat jednání ohledně využití retenčního potenciálu rybniční soustavy na horním toku Loděnice
Pro Sedlec a historickou část Svatého Jana je jedinou možnou pomocí proti velkým povodním zadržení
vody již na horním toku Loděnice (Kačáku), kde je poměrně rozsáhlá rybniční soustava. Jako možné
řešení se jeví dvě varianty – buď využití stávající rybniční soustavy na horním toku a zvýšení její retenční
kapacity pro zachycení velkých vod, nebo výstavba jednoho nebo více nových suchých poldrů. Ochrana
touto cestou by pomohla všem níže na potoku položeným obcím včetně množství přilehlých chat
a výrazně by přispěla povodňové ochraně firmy GZ Media, a. s., která by v tomto mohla být významným
partnerem. Záměrem tohoto projektu je iniciovat z pozice obce jednání ve věci využití retenčního
potenciálu rybníků, tedy vyhodnocení optimální výše jejich běžných hladin pro zachycení povodňových
vod. Zvýšení retence povodňových vod v rybnících by mohlo současně nadlepšit průtoky Loděnice
v suchých obdobích.
V.2.4
VODA/zvýšit ochranu před povodněmi
2
V.2.3
pravidelně kontrolovat ústí roklí ve vztahu k riziku přívalových povodní
Kromě velké vody z potoku Loděnice (Kačák) hrozí na katastrálním území obce také bleskové povodně
z roklí. Jako jediná prevence se jeví pravidelná kontrola jejich ústí. Navrhováno je v rámci povodňového
plánu "rozdělit zodpovědnost" za tyto lokality mezi konkrétní osoby, které by dané místo kontrolovaly.
V.2.5
VODA/zvýšit ochranu před povodněmi
2

vstoupit do jednání s developerem nové zástavby v Sedlci ohledně připojení stávajících domů k
plánované kanalizaci
V lokalitě bývalých drůbežáren je soukromým majitelem plánována výstavba nových domů (resp.
zasíťování parcel a jejich následný prodej). Kanalizace bude – dle platného územního plánu – stavěna
jako tlaková s napojením do sousední obce Jánská. Záměrem projektu je pokusit se vyjednat vybudování
kanalizační přípojky tak, aby bylo možné na ni alespoň částečně napojit i stávající zástavbu Sedlce.
V.3.1
VODA/zkvalitnit nakládaní s odpadními vodami
2
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název

prověřit možnosti realizace nové centrální ČOV ve Svatém Janu

popis

Stávající obecní čistička odpadních vod u č. p. 6 je poznamenána nárazovou zátěží a její funkce je v letní
sezóně problematická. Obec byla nucena urychleně vybudovat domovní ČOV také u č. p. 11, kde byly
odpadní vody dlouhodobě neřešené. Obsahem projektu je prověřit řešení odpadních vod ve Svatém Janu
komplexněji, a zejména z hlediska dlouhodobé ekonomické udržitelnosti takového záměru vzhledem
k počtu připojených objektů a rozpočtu obce.
V.3.2
VODA/zkvalitnit nakládaní s odpadními vodami
1

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

realizovat studii proveditelnosti řešení odpadních vod v Záhrabské
Zejména v případě výstavby vodovodních přípojek v dalších částech obce, bude souběžně nutné řešit
i výrazný nárůst objemu odpadních vod. Varianty pro Záhrabskou se pravděpodobně nabízejí (a) velká
kořenová čistička odpadních vod či (b) tlaková kanalizace do Vráže. Stejně jako v ostatních případech
je i zde důraz na počáteční investici a ekonomickou udržitelnost velmi důležitý.
V.3.3
VODA/zkvalitnit nakládaní s odpadními vodami
2
V.1.2
dbát na edukaci obyvatel v tématu nakládání s odpadními vodami
Stejně jako u cíle V.1, týkajícího se nakládání a recyklace vody, jsou velké rezervy jistě také v edukaci
v oblasti nakládání s odpadními vodami. Význam edukace nakládání s odpadní vodou ještě zesiluje
lokalizace obce v CHKO Český kras, která klade vyšší nároky na ochranu přírody a krajiny. Součástí
projektu je i provádění namátkových kontrol řešení a odvádění odpadních vod domácností.
V.3.4
VODA/zkvalitnit nakládaní s odpadními vodami
2

prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod v obecních studnách (shoda s V.1.6)
Na katastrálním území Svatý Jan pod Skalou se nachází 6 obecních studní: ve Svatém Janu (u č. p. 19,
na hřbitově, u č. p. 6 a před č. p. 5.), na Záhrabské (v ulici Lesní před č. p. 25 a U studánky), v Sedlci se
jedná o vrt zásobující místní vodovod. Záměrem projektu je ověřit kvalitu a vydatnost vody z těchto
zdrojů. Výsledky pak promítnout od rozhodování o celém cíli, tedy řešení zajištění vody občanům všech
místních částí.
V.4.1
VODA/zlepšit využití vody jako přírodního zdroje
1
V.1.1, V.1.2, V.1.3, V.1.4
prověřit potenciál k odběru tepla z pramene ve vztahu k obecním objektům
Jedna z větví Svatojánského pramene – Pramen Ivanka – je využíván k odběru tepla v klášteře a jeho
sousedním domě. Obsahem projektu je prověřit jeho další potenciál a zvážit, jestli by se obci nevyplatilo
jej využít k odběru tepla do obecních objektů (č. p. 11, kde v současnosti sídlí Svatojánské muzeum,
a č. p. 6, kde sídlí úřad a hotel a restaurace Obecná škola).
V.4.2
VODA/zlepšit využití vody jako přírodního zdroje
3
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název

kontrolovat potenciální znečišťovatele vody skrze nástroje obce

popis

Obsahem tohoto projektu je dbát na fakt, že infiltrační oblastí pro krasové prameny ve Svatém Janu je
relativně veliké území, které se zároveň nachází i mimo hranice CHKO, a je v obecním zájmu využívat
všechny nástroje, které obec má, k tomu, aby své zdroje vody chránila. Aktuálně jsou na mysli lomy
Branžovy, které jsou v infiltrační oblasti Svatojánského pramene a zároveň leží mimo CHKO. Po
ukončení těžby bude zpracovávána EIA (Analýza ekologických dopadů), kam by se obec měla jistě
přihlásit jako účastník řízení, a tento fakt tam prezentovat a dbát, aby s bývalými lomy nebylo naloženo
s rizikem znečištění podzemní vody.
V.4.3
VODA/zlepšit využití vody jako přírodního zdroje
2

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

přimět příslušné orgány kontrolovat čerpání a vypouštění vody z/do Loděnice
Loděnice má v obdobích extrémních such, která se vyskytují (a pravděpodobně budou vyskytovat) stále
častěji, velmi nízké průtoky vody, při kterých je zakázán odběr pro zavlažování. Mezi obyvateli Svatého
Jana panuje obava o nedodržování těchto pravidel některými aktéry položenými výše na toku a apelují
na tlak na příslušné orgány ze strany obce k vyšší kontrole situace.
V.4.4
VODA/zlepšit využití vody jako přírodního zdroje
2

vstoupit do jednání s jeskyňáři ČSS ohledně ochrany podzemních vod
Od deštivého června roku 2013 zkoumají speleologové občasný vývěr Svatojanského krasového pramene
nad klášterem a na jaře 2018 se jim podařilo dosáhnout stálé úrovně podzemní vody. Již od roku 1995
pracují v občasném ponoru Arnika, kudy se při deštích povodňové vody také dostávají do podzemního
sytému Svatojanského pramene. Obec vnímá jejich činnost jako rizikovou pro možnost znečištění
podzemních vod nebo narušení geologických poměrů ve sběrné oblasti. Opakovaně se stává, že voda
v prameni byla znečištěna (zakalena) a její průtok po dobu činnosti speleologů zeslábl. Obsahem
projektu je vstoupit do jednání s cílem zvýšení ochrany Svatojánského pramene.
V.4.5
VODA/zlepšit využití vody jako přírodního zdroje
2

zvážit realizaci vodních prvků do veřejného prostoru
Vzhledem pojmenování jedné z priorit voda, a to z poměrně oprávněných důvodů co se týká hodnot vody
v území, se nabízí nějaké zakomponování vody do plánované revitalizace veřejného prostoru. Svatý Jan
pod Skalou by si jistě zasloužil nějakou originální, vkusnou a architektonicky cennou realizaci
a prezentaci "vody". V rámci tohoto projektu je také možno učinit rozvahu nad zvelebením pramene
vyvěrající vedle kostela. Možno realizovat v rámci pracovní skupiny pro veřejný prostor.
V.5.1
VODA/prezentovat vodu jako symbol a významný prvek Svatého Jana
3
V.5.2

14

název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

prezentovat ve veřejném prostoru význam vody ve Svatém Janu
Kromě plánované realizace vodních prvků do veřejného prostoru se nabízí hodnoty a zajímavosti vody
ve Svatém Janu prezentovat návštěvníkům (i místním). Studnicí informací je RNDr. Karel Žák, CSc.
z Geologického ústavu Akademie věd, který na Svatojánsku realizoval – mimo jiné – výzkum
Svatojánského pramene. V rámci pracovní skupiny padly nápady jako např. skrze realizace vodního
prvku (na pítku nápis "Víš, co piješ?" a k němu nějaký krátký text zajímavostí o Svatojánském prameni),
či různé nápisy na obecních lavičkách (krátká teze či text na opěrkách) nebo mobilní aplikace než další
klasická informační tabule, kterých už je v centru obce mnoho.
V.5.2
VODA/prezentovat vodu jako symbol a významný prvek Svatého Jana
2
V.5.1

TURISMUS
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

podpořit Svatojánskou kolej v produkci vlastních vzdělávacích programů
Svatojánská kolej je v současnosti často zázemím pro různé vzdělávací akce typu semináře, školy
v přírodě, menší konference apod. Aktuálním záměrem Svatojánské koleje je vlastní vzdělávací
programy přímo vytvářet. Obec má zájem Svatojánskou kolej v tomto podpořit. Ideálem by bylo snažit
se hledat průsečíky obecních zájmů a zájmů Svatojánské koleje ve společných projektech.
T.1.1
TURISMUS/zkvalitnit nabídku, služby a zázemí pro preferované cílové skupiny
2
T.1.6, T.3.1, T.3.1
doplnit chybějící mobiliář a veřejné sociální zařízení
Některé zázemí, které by mohlo sloužit turistům, ale i místním aktuálně v obci chybí. Zejména se jedná
o doplnění mobiliáře jako jsou stojany na kola, koše a lavičky. Aktuální řešení je dočasným způsobem
formou chemických toalet umístěných nedaleko centra obce (zkraje turistické trasy ke kříži a u malého
parkoviště směrem na Hostim). Zvažováno je zprovoznit klasické zděné veřejné toalety, které jsou
v budově hasičské zbrojnice, což je podmíněno vybudováním ČOV u č. p. 11.
T.1.2
TURISMUS/zkvalitnit nabídku, služby a zázemí pro preferované cílové skupiny
2
T.4.1, V.3.2
zlepšit informovanost (i kontrolu) návštěvníků skrze "infoJána"
Obsahem projektu je zajistit personální kapacity, které by měly sloužit ke zlepšení informovanosti
a koordinace návštěvníků, ale zároveň i kontroly dodržování pravidel parkování (lokalita i placení).
Pravděpodobně by se mělo jednat pouze o exponované časy a o převážně práci v terénu – člověk by se
(nějak označen) pohyboval po obci a plnil výše specifikované zadání. Finanční ohodnocení pracovní
pozice by mohlo jít z financí z parkování, které obec plánuje částečně znovu investovat do cestovního
ruchu, a to za účelem eliminace jeho nežádoucích jevů.
T.1.3
TURISMUS/zkvalitnit nabídku, služby a zázemí pro preferované cílové skupiny
2
T.1.4, T.2.1, T.4.7
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realizovat finanční rozvahu ohledně provozu infocentra s nabízenými službami
Obsahem projektu je realizovat finanční rozvahu ohledně provozu infocentra. Doporučeno je
konzultovat téma s experty na danou problematiku a hledat příklady fungování u srovnatelných obcí
(co se týká velikosti, zájmu z hlediska turistického ruchu apod.). Zároveň je dobré projekt spustit až po
prověření fungování "mobilního infocentra" formou "infoJána" (viz projekt T.1.3) a případném
vyhodnocení, že takovéto řešení nestačí. Finanční udržitelnost projektu je nezbytná.
T.1.4
TURISMUS/zkvalitnit nabídku, služby a zázemí pro preferované cílové skupiny
2
T.1.3
vytvořit jednotný obecní informační systém
Současná orientace návštěvníků na návsi je nedostatečná, resp. řešení orientačního systému je
nevhodné. Na návsi se nachází několikero tabulí s různými formami informací, grafiky, obsahem
i vizuálním stylem. Doporučeno je zredukovat jejich počet a navrhnout ve spolupráci s profesionály
jednotným vizuálním stylem a srozumitelnou infografikou jednu velkou informační tabuli, která by
obsahovala hlavní atraktivity historické části Svatého Jana (kostel, klášter, hřbitov s kaplí, pramen,
klášterní zahradu), místa parkování, občanskou vybavenost (restaurace, kavárna, WC, Obecní
muzeum), výchozí body turistických tras s označením vzdálenosti atraktivit v okolí (kříž nad obcí,
Hostim, Solvayovy lomy, Tetín...). Bylo by vhodné nějakou formou uvést i programové možnosti pro
návštěvníky (komentované prohlídky kostela, doporučené trasy, příp. další programy) či alespoň odkaz,
kde tyto informace zjistit.
T.1.5
TURISMUS/zkvalitnit nabídku, služby a zázemí pro preferované cílové skupiny
2

dbát na regulaci propagace a na cílenou propagaci toho, co je v souladu se strategií
Aktuálně se často děje, že je obec různými způsoby propagována (film, tisk, regionální propagace) bez
jejího vstupu a vědomí. Obsahem projektu je snažit se omezovat propagaci, která není v obecním zájmu,
a případně využívat plánovanou propagaci k prezentování toho, o co v obci zájem je (např. informace
o složitém parkování a možnostech přepravy autobusem či prezentaci vzdělávacích programů).
T.1.6
TURISMUS/zkvalitnit nabídku, služby a zázemí pro preferované cílové skupiny
2

část financí z parkování investovat do zmírnění negativních projevů cestovního ruchu
Cestovní ruch ve Svatém Janu naráží na negativní reakce u trvale bydlících obyvatel – jako problém je
vnímána především přetíženost automobily, časté dotazy návštěvníků na cestu, odpadky či špatné
parkování před vjezdy. Projekt má garantovat snahu s těmito negativními projevy něco dělat a část
financí, které obec z cestovního ruchu vydělá, bude investovat do potlačení těchto negativních jevů.
T.2.1
TURISMUS/lépe využívat turismu ve vztahu k místním obyvatelům
2
velká část projektů oblasti turismus, zejména pak T.1.3 a T.4.7
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2

začít systematicky sbírat a vyhodnocovat data ohledně turismu
Aktuálně existují pouze odhady ohledně počtu návštěvníků ve Svatém Janu pod Skalou. Data jsou pouze
z počtu vstupenek prodaných v Solvayových lomech či do Obecního muzea nebo podle počtu parkujících
vozidel. Žádné šetření týkající se motivace a chování návštěvníků v lokalitě neprobíhalo. Obsahem
projektu je realizovat šetření mezi návštěvníky zejména po tématech: cílové skupiny, účelu/motivace
cesty, užitého dopravního prostředku, příp. chybějícím službám/programu. Dotazník je vhodné
realizovat v konzultaci s odborníky, aby data byla využitelná pro aplikaci do praxe2. V druhé rovině je
možno ve spolupráci s CHKO analyzovat data ze sčítačů, které mají být instalovány na cestě ke kříži.
T.2.2
TURISMUS/lépe využívat turismu ve vztahu k místním obyvatelům
2
velká část projektů oblasti turismu
pokusit se vyjednat posílení veřejné dopravy
Aktuální veřejná doprava má nízkou četnost spojů a zároveň (možná také proto) je málo využívaná.
Cesta z Prahy trvá 40 minut ze stanice metra Zličín s 22 zastávkami, zatímco ze západní části Prahy je
do Svatého Jana možno dojet vozem během 20 minut. Zároveň není přímou veřejnou dopravou napojen
Svatý Jan a Srbsko/Karlštejn. Obsahem projektu je zkusit vyjednat (s argumentem přetíženosti obce
v exponovaných časech, tj. víkend či volný den mezi 11-18 hod) častější frekvence či přímější linku
autobusů buď přímo z Prahy nebo z blízké železniční stanice (Loděnice, Srbsko či Beroun). Možností,
která by posilovala rozptýlení návštěvníků po regionu, by mohlo být zavedení víkendového
autobusového spoje s nosiči pro kola na trase Karlštejn – Srbsko – Hostim – Sv. Jan – Loděnice a zpět
a tlačit tak na posílení cyklodopravy namísto cestování automobilem.
T.2.3
TURISMUS/lépe využívat turismu ve vztahu k místním obyvatelům
2
T.3.3
realizovat audit kapacit a cen parkování
Obsahem projektu je realizovat audit parkování za pomoci dat z parkovacího automatu. Navrhováno je
prověřit redukci aut před kostelem skrze navýšení ceny. Projekt je vhodné realizovat pravděpodobně až
po nabídnutí levnější a vzdálenější varianty parkování na jiném místě.
T.2.4
TURISMUS/lépe využívat turismu ve vztahu k místním obyvatelům
2
T.3.3, T.3.4, T.4.2
zvážit možnosti iniciace chybějící občanské vybavenosti
Projekt doporučuje rozvahu o možnostech iniciace chybějící či další občanské vybavenosti jako jsou
obchod, stravování, ubytování či další služby. Obec vlastní dva velké domy, jejichž větší část je pronajata,
resp. zapůjčena k účelům souvisejícím s turismem. Zatímco hotel a restaurace v č. p. 6 jsou v provozu
téměř celoročně, muzeum v č. p. 11 je provozováno prakticky jen o víkendech v sezóně. Obě zmíněné
budovy nejsou v dobrém technickém stavu a jsou energeticky velmi neefektivní. Aktuálně obec nemá
žádné prostory, kde by mohly být realizovány další služby. O to více je podpořen projekt stávající objekty
adaptovat (možno využít suterén č. p. 6, půdu a přístavek č. p. 11) nebo se snažit získat do obecního
majetku další nemovitosti v historické části Svatého Jana. Varianty se jeví ale i mimo vlastnictví obce,
kde má ale obec už poměrně malý vliv.
T.2.5
TURISMUS/lépe využívat turismu ve vztahu k místním obyvatelům
2

či ve spolupráci s VŠ zaměřenou na cestovní ruch formou diplomní či seminární práce
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v iniciaci obce realizovat koordinační setkání aktérů cestovního ruchu
Ve Svatém Janu působí – přes jeho malou populační velikost – několikero významných aktérů
v cestovním ruchu: Svatojánská kolej, Svatojánská společnost, spolek Barbora provozující Solvayovy
lomy, Ekocentrum KAVYL, hotel s restaurací, kavárna a při velkých akcích nebo při krizových stavech
pomáhající SDH. Cílem schůzek by mělo být zlepšení koordinace a snaha najít co nejúspornější formát
při zachování kvality a nabídky pro návštěvníky (ale i místní). Obsahem by mělo být mimo jiné
vyhodnocování zvládnutí velkých akcí, příprava nadcházejících a snaha vytvořit dobrý časový sousled
nabídky.
T.3.1
TURISMUS/posílit spolupráci a koordinaci klíčových aktérů v oblasti turismu
2
T.3.2
zlepšit časovou koordinaci akcí a programu
Historická část Svatého Jana pod Skalou je návštěvníky přetížena zpravidla pouze na jaře a na podzim
(mimo velké prázdniny) o víkendech či volných pracovních dnech a to mezi cca 11 - 18 hodinou. Jednou
rovinou tohoto projektu je pokusit se tento relativně krátký čas rozmělnit a tím exponované hodiny
snížit (jedná se pouze o hypotézu, je potřeba ji ověřit s expertem a na základě relevantních dat). V druhé
rovině je zlepšení časové koordinace myšleno v rámci jednotlivých návštěv. Navrhováno je zvážit tvorbu
jakéhosi časového turistického balíčku (ideálně navázaného na veřejnou dopravu či cyklobus), který by
zajišťoval např. 4 hodiny plného navazujícího programu, který lze ve Svatém Janu strávit (např.
komentovaná prohlídka kostela – návštěva kavárny – vycházka ke kříži a ke hřbitovu – oběd –
vzdělávací program v klášteře).
T.3.2
TURISMUS/posílit spolupráci a koordinaci klíčových aktérů v oblasti turismu
2
T.3.1
zvážit provozování minibusu/vyhlídkové přepravy ve spolupráci s dalšími obcemi
Okolní obce (zejména Tetín) se snaží nalákat turisty, Svatý Jan naopak trpí problémy z přílišného
turistického zatížení. Projekt navrhuje zvážit provoz nějaké menší (možná vyhlídkové) přepravy jako
nástroj posílení hromadné dopravy a zároveň rozptýlení návštěvníků více po regionu. Součástí rozvahy
by také měl být eventuální přesun parkoviště z historického centra Svatého Jana a řešení přepravy mezi
tímto parkovištěm a zajímavými body v obci a okolí. Variantou posilující rozptyl návštěvníků
a potenciální snížení automobilového zatížení by mohlo být také zřízení cyklobusu (viz T.2.3).
T.3.3
TURISMUS/posílit spolupráci a koordinaci klíčových aktérů v oblasti turismu
3
T. 2.3, T.4.2
pokusit se řešit parkování ve Svatém Janu i ve spolupráci se sousedními obcemi
Prostor před kostelem v historické části Svatého Jana je v exponovaných časech přetížen automobily.
Zároveň se jedná o klíčovou hodnotu a dominantu obce, před kterou je velké prašné parkoviště. Obec by
ráda počet parkujících automobilů zredukovala a parkování na návsi ponechávala primárně na velké
jednorázové akce (např. vánoční koncerty). Ve spolupráci se sousedními obcemi se nabízí zkusit vyjednat
možnosti parkování v Bubovicích (zejména pro návštěvníky Solvayových lomů) či v Hostimi (a napojit
Hostim na Svatého Jana pěší procházkou údolím Loděnice).
T.3.4
TURISMUS/posílit spolupráci a koordinaci klíčových aktérů v oblasti turismu
1
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aktivně se zapojit do tvorby a prosazování regionálních strategií týkajících se turismu a propagace
Aktuálně jsou zpracovávány dvě strategie, které se přímo dotýkají turismu v katastrálním území obce:
Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český kras a projekt, který je v počátcích, a jehož
výsledkem má být založení destinační agentury pro Berounsko. Obsahem tohoto projektu je zejména být
aktivní jako obec a účastnit se projednávání tak, aby byly prosazovány zájmy obce definované nejen
v této strategii. V aktuálně schvalované strategii CHKO je například navržena úprava naučných stezek,
jejíž realizaci by mohla obec využít např. při řešení přesunu parkoviště (a napojení této naučné stezky
na něj). Ve strategii by se daly najít i další průsečíky se zájmy obce.
T.3.5
TURISMUS/posílit spolupráci a koordinaci klíčových aktérů v oblasti turismu
2

pravidelně prezentovat občanům benefity, které obec z turismu má
Občané mají z turistů spíše negativní dojmy, jsou jim nepříjemné některé průvodní jevy, které jsou
s přetížením obce spojené (přetíženost auty, parkování před vjezdy do domů, odpadky, hluk apod.).
Obsahem projektu je ukázat občanům i to pozitivní, co díky turismu mají, a to zejména fungující
restaurační zařízení (které by se jinak pravděpodobně neuživilo), společenské a kulturní akce, tlak na
péči o památky a veřejný prostor, a pak příjmy z parkování, se kterými může dále obec disponovat, či
finance projevující se na farnosti (skrze příspěvky na provoz kostela).
T.3.6
TURISMUS/posílit spolupráci a koordinaci klíčových aktérů v oblasti turismu
1

modernizovat a zpřehlednit obecní webové stránky
Webové stránky obce jsou z hlediska statistik poměrně navštěvované v porovnání se stejně velkými
obcemi. Zároveň mají své rezervy zejména v přehlednosti a provázání s dalšími informačními kanály.
Obsahem projektu je upravit web obce tak, aby se zvýšila jeho přehlednost, vytvořit základní rozcestník
pro občany obce a jeho návštěvníky, zapracovat na obsahu zaměřeném na návštěvníky v souladu
s výstupy z tvorby strategického plánu obce a provázat web s dalšími informačními kanály (zejména
s facebookem obce).
T.3.7
TURISMUS/posílit spolupráci a koordinaci klíčových aktérů v oblasti turismu
2

skrze architektonickou studii řešit veřejný prostor obce
Záměr zpracovat rozvahu řešení veřejného prostoru obce byl časově ještě před zpracováním
strategického plánu. Strategický plán a zejména práce pracovních skupin skrze diskuse došla k určitým
nárokům, které by veřejný prostor obce měl splňovat a ke kterým by měl sloužit. Hlavní téma byl prostor
před kostelem, aktuálně sloužící především jako parkoviště. Klíčovým zadáním pro něj je flexibilita –
prostor by měl být primárně reprezentativní a kultivovaný (náves), neměl být primárně parkovištěm,
ale stávající parkovací místa by měl zachovat a zpřehlednit (ale nenavyšovat) a zejména v případě
potřeby by měl mít možnost se na velkokapacitní parkoviště přeměnit. Obecně by veřejné prostory měly
podporovat rozvoj komunitního života a pořádání společenských a sportovních akcí. Dále je potřeba
doplnit občanskou vybavenost a mobiliář pro turisty i místní (zejména stojany pro kola, lavičky, koše
a veřejné sociální zařízení). V provázanosti na prioritu voda by bylo dobré také zpřístupnit břehy potoka
Loděnice, aby se mohly stát také pobytovým místem veřejného prostoru. Provazby na další projekty viz
níže (kolonka souvislost).
T.4.1
TURISMUS/dbát na ochranu místních obyvatel z hlediska trvalého bydlení
1
V.5.1, V.5.2, T.1.2, T.1.5, T.2.4, T.4.2
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3

hledat alternativy parkování namísto stávajícího prostoru před kostelem
Před hlavní atraktivitou historického centra Svatého Jána je teď aktuálně parkoviště. Obsahem projektu
je snažit se hledat alternativy pro přesun parkování jinam. Nabízí se několik variant, ale primárně by
rozhodnutí mělo vycházet z nějakého relevantního šetření vyhodnocující aktuální počty a motivace
stávajících řidičů a jejich časové rozložení. Částečné řešení by mohlo být skrze meziobecní spolupráci
(viz projekt T.3.4) či posílením veřejné dopravy (projekty T.2.3 a T.3.3).
T.4.2
TURISMUS/dbát na ochranu místních obyvatel z hlediska trvalého bydlení
1

pokusit se řešit špatný mobilní a datový signál skrze studii posílení konektivity
Ve všech místních částech Svatého Jana je problém se signálem pro mobilní telefon i data. Obsahem
projektu je prověřit možnosti řešení této věci. Zejména by mělo jít o projekt přípravy na položení optické
trasy Loděnice – Svatý Jan a hledání způsobů financování takovéto akce.
T.4.3
TURISMUS/dbát na ochranu místních obyvatel z hlediska trvalého bydlení
2

snažit se získat do obecního majetku nemovitosti i pozemky na strategických místech
Obec by se měla snažit získat do svého majetku nemovitosti i pozemky na strategických místech, a to
zejména ve vztahu k posilování počtu trvale bydlících obyvatel, ale i rozvoji občanské vybavenosti či
vlastnění rozvojových ploch (za účelem parkování, ale i jinými). Aktuálně disponuje v historické části
Svatého Jana pouze Obecní školou (ve které je lokalizována restaurace, hotel a úřad) a domem č. p. 11,
kde sídlí Svatojánské muzeum, spolek Barbora a Sbor dobrovolných hasičů.
T.4.4
TURISMUS/dbát na ochranu místních obyvatel z hlediska trvalého bydlení
2
T.4.5, T.4.2
promyslet možnosti podpory zvyšování počtu trvale hlášených obyvatel ve Svatém Janu
Aktuální počet obyvatel historické části Svatého Jana je 673. Počet neobydlených a chátrajících domů
není zanedbatelný. Záměrem projektu je snažit se posílit možnosti trvalého bydlení v této části nástroji,
které má obec k dispozici. Zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel je bonusem pro místní, ale i pro
návštěvníky (skrze posílení potenciálních personálních kapacit pro cestovní ruch, ale i pouze tím, že je
návštěvníkům jistě lépe v obci, která žije svým autentickým životem).
T.4.5
TURISMUS/dbát na ochranu místních obyvatel z hlediska trvalého bydlení
2
T.4.4

údaj k 9/8/2018 z obecní statistiky
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název

popis
kód
téma/cíl
priorita

posílit ukázněnost návštěvníků skrze nástroje CHKO
Správa CHKO zmiňuje v právě schvalované strategii Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO,
že má v plánu dbát na posílení ukázněnosti návštěvníků zejména při pohybu po vyznačených
turistických stezkách. V cestě z historické části Svatého Jana do lokality ke kříži se pravidelně stávají
zranění z důvodu nedodržování základních pravidel pohybu po cestách. Je i v obecním zájmu, aby bylo
na ukázněnost návštěvníků více dbáno, ať už skrze umístění piktogramů či spíše intenzivnější terénní
práci strážců CHKO.
T.4.6
TURISMUS/dbát na ochranu místních obyvatel z hlediska trvalého bydlení
2

souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název

popis
kód
téma/cíl
priorita
souvislost

zlepšit (informovanost i) kontrolu návštěvníků skrze "infoJána"
Obsahem projektu je zavést personální kapacity, které by měly sloužit ke zlepšení kontroly dodržování
pravidel parkování (lokalita i placení), úklid odpadků na veřejných prostranstvích, kontrola úklidu
veřejných toalet. V projektu T.1.3 je pak pro tutéž pozici doplněna ještě role informační a koordinační
(viz projekt T.1.3). Pravděpodobně by se mělo jednat pouze o exponované časy a o práci převážně
v terénu – brigádník by se (viditelně označen) pohyboval po obci a plnil výše specifikované zadání.
Finanční ohodnocení pracovní pozice by mohlo jít z financí z parkování, které obec plánuje částečně
znovu investovat do cestovního ruchu, a to za účelem eliminace jeho nežádoucích jevů.
T.4.7
TURISMUS/dbát na ochranu místních obyvatel z hlediska trvalého bydlení
2
T.1.3, T.4.6
dbát na posílení kontroly dodržování pravidel silničního provozu
Tranzitním cestovním ruchem jsou zatíženy části Sedlec, Jánek a Svatý Jan. Obsahem projektu je snaha
posílit kontrolu předepsané rychlosti skrze vyjednání spolupráce s městskou policií v Karlštejně (příp.
jinde) a zajištění značení zpomalující či kontrolující předepsanou rychlost na hlavní komunikaci.
Částečně je již realizováno formou vodorovného dopravního značení, zvážit případné doplnění
úsekových kamer s identifikací SPZ.
T.4.8
TURISMUS/dbát na ochranu místních obyvatel z hlediska trvalého bydlení
2
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STRATEGICKÝ PLÁN – OBECNÉ PRINCIPY A PŘÍSTUP
Co je strategický plán
Strategické plánování je označení pro proces formulace cílů, kterých chceme v určitém území (obci,
regionu, státu) dosáhnout, a způsobů, kterými chceme definované cíle naplnit. Hlavním důvodem pro
strategické plánování je možnost aktivně ovlivňovat svoji budoucnost a sladit představy klíčových aktérů
o směřování města/obce/regionu. Výstupem tohoto procesu je dokument nazývaný strategický plán neboli
program rozvoje. Samotný dokument není jediným smyslem strategického plánování. Neméně významný
je proces tvorby dokumentu a rozproudění dialogu o směřování obce mezi širokou veřejností.
Strategický plán není závazný ani právně vymahatelný. Navrhované projekty nabízejí vedení obce
možnosti, jakým způsobem postupovat, aby jeho kroky měly řád, byly koncepční a zasazeny do kontextu.
Rozsah strategického plánu bývá zpravidla mnohem širší, než je možné v praxi realizovat.

Principy strategického plánování
(a) formulace strategie se zapojením veřejnosti
Nejen proto, že strategický plán vzniká na delší dobu, než je volební období, je důležité, aby do jeho
zpracování byli zapojeni pokud možno všichni důležití aktéři včetně politické opozice, místních
podnikatelů a aktivních občanů, spolků a občanských sdružení. Participace dává vzniknout novým
nápadům, spolupráci, posiluje demokratické principy a rozšiřuje obzory všem zúčastněným.
(b) úzké zaměření na určité klíčové oblasti/problémy
Strategický plán řeší socio-ekonomický rozvoj daného území, zároveň se však nesnaží vyřešit
všechny problémy obce současně. Síla strategického plánování může být mimo jiné v tom, že se zaměřuje
pouze na několik klíčových témat (tzv. priorit), tedy je zacílený. Do výběru těchto témat by měli být zapojeni
všichni výše zmínění aktéři.
(c) vize, priority a cíle směřující do delšího časového horizontu a s tím související flexibilita plánu a nutnost
vyhodnocování a aktualizace
Strategický plán je živý dokument. Protože se jedná o plán dlouhodobý, je nutné pravidelně
vyhodnocovat dosažené výsledky a revidovat dílčí cíle. Pokud se některé projekty v průběhu času ukáží
jako nerealizovatelné, příp. je změnou poměrů či podmínek vyvíjen tlak na posunutí rozvoje obce jiným
směrem, vždy je možné revidovat projekty či dílčí cíle. Nejen proto by formulovaná strategie neměla zůstat
pouze u obecných tezí, ale měla by stanovovat zcela konkrétní projekty, jejichž plnění je možné změřit
a rozhodnout, zda se jedná o úspěšnou cestu k naplnění cílů. Ke strategickému plánu je vhodné každoročně
zpracovávat rozvahu na další rok, který z definovaných projektů vybírá a upřesňuje ty, které by měly být
realizovány v dalším kalendářním roce. Důležité je provázání této rozvahy k plánovanému rozpočtu na
další kalendářní rok.

Přístupy ke zpracování strategického plánu
Přístupy ke zpracování strategického plánu lze sledovat z různých aspektů. Jedno ze základních členění je
na expertní a komunitní přístup. Expertní přístup těží ze znalostí a zkušeností externích zpracovatelů, kteří
na základě analýzy stávající situace navrhují strategii. Nevýhody této metody plynou jednak z obecnosti
kvantitativní analýzy, jednak z nižšího „implementačního potenciálu“. Jinými slovy, představitelé
obce/regionu neměli šanci ztotožnit se vznikajícím plánem, přijmout jej za svůj a jejich motivace k jeho
uvedení do praxe je tak „omezena“ (když se vyjádříme velmi diplomaticky; méně diplomatičtější verze je
pak ta, že strategie je tzv. „šuplíkový dokument“, který obec sice má, ale prakticky s ním nijak nepracuje).
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Naproti tomu komunitní přístup se vyznačuje výrazně vyšším stupněm zapojení obyvatel do zpracování
strategického plánu. Zpracovatel strategického plánu v tomto případě působí jako koordinátor, který
pomáhá představitelům místní komunity při formulaci problémů a návrhů k jejich řešení a formuluje
výsledný dokument. Obsah dokumentu tedy pochází od představitelů místní komunity. Strategické plány
zpracované komunitní metodou nemusí být dokonalé po formálně-metodologické stránce (např. formulací
„objektivních“ rozvojových priorit), jejich velká výhoda však tkví ve vyšší šanci na realizaci strategie,
protože je formulována zástupci obce samotné – jejími klíčovými aktéry. Zároveň jsou řešeny problémy,
které reálně občany „pálí“. Zastupitelé obce Svatý Jan pod Skalou se jednoznačně přiklonili
ke komunitnímu přístupu zpracování strategie.

Struktura strategického plánu
Struktura strategického plánu je hierarchická, při grafickém znázornění tvoří pyramidu. Na pomyslném
vrcholku pyramidy stojí vize, která představuje „nejvyšší“ a tudíž i neobecnější formulaci směřování
rozvoje obce. Vize říká, jak bychom si obec představovali/jaká má být v časovém horizontu, do kterého
strategie směřuje (v našem případě osm let, tedy dvě volební období). K naplnění vize je zpracována
strategie sestávající z priorit, cílů a opatření/projektů. Priority byly formulovány na základě identifikace
klíčových problémů bránících rozvoji obce. Priority představují obecně definované oblasti (př. VODA), na
něž se strategický plán zaměřuje. V rámci každé priority je navrženo několik cílů (př. zvýšit ochranu před
povodněmi). Všechny cíle jsou označeny dvoumístným kódem, který je složen z počátečního písmene
priority a čísla dle řazení cílů. Každý cíl sestává z konkrétních dílčích projektů či opatření (př. iniciovat
jednání ohledně využití retenčního potenciálu rybniční soustavy na horním toku Loděnice). Jednotlivé
projekty představují nástroje k naplnění definovaných cílů. Každý projekt je označen třímístným kódem,
který je složen z počátečního písmene priority, čísla označujícího cíl a čísla dle řazení projektů. Hodnoty
kódů neurčují důležitost projektu. Důležitost projektu naopak označuje tzv. priorita, která je určena pro
všechny uvedené projekty (naleznete ji v části nazvané Projektové listy a je uvedena u každého projektu
zvlášť). Priority byly projektům přiřazeny zastupiteli a v řazení dle důležitosti jsou uvedeny v Příloze 3 a 4.

TVORBA STRATEGICKÉHO PLÁNU
VE SVATÉM JANU POD SKALOU
Harmonogram zpracování strategického plánu
Harmonogram tvorby strategického plánu ve Svatém Janu pod Skalou lze rozdělit do 3 hlavních částí:
1. DISKUSE S OBČANY
2. NÁVRH STRATEGIE VE SPOLUPRÁCI S OBČANY
3. FORMULACE STRATEGIE.
První z částí – DISKUSE S OBČANY – je zaměřena na tři místní části obce Svatý Jan pod Skalou a to
(1) Záhrabská, (2) Sedlec a (3) vlastní Svatý Jan pod Skalou. Cílem setkání bylo (a) informovat občany
o zpracování strategického plánu a přizvat je na spolupodílení se na jeho tvorbě, (b) pojmenovat klíčové
problémy obce a (c) zamyslet se nad současným stavem obce a výhledem do budoucna. Celkem tedy
proběhla tři setkání, jejichž průběh a výstupy jsou podrobně rozpracovány ve zprávě Výstupy ze setkání
občanů, která je dostupná na webu obce. Výsledky těchto setkání společně s dalšími podklady byly
prezentovány a diskutovány se zastupiteli obce, na jejich základě byly definovány 4 rozvojové priority:
VODA, CESTY, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ a TURISMUS. Setkání s občany proběhla v dubnu 2018, závěrečné
setkání se zastupiteli pak na konci téhož měsíce. Po této části byli občané informováni o průběhu
a výstupech této části a vyzváni k další fázi spolupráce – tedy k účasti v pracovních skupinách.
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NÁVRH STRATEGIE VE SPOLUPRÁCI S OBČANY spočíval v ustanovení dvou pracovních skupin složených
z obyvatel všech místních částí Svatého Jana – pracovní skupina pro oblast VODA a pracovní skupina pro
oblast TURISMUS. Priorita CESTY spočívá primárně v obnově či výstavbě komunikací, téma tudíž snadno
uchopitelné, pro které není potřeba složitější diskusi a tvorbu strategie. Téma ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ se bude
týkat využití a úpravy vybraných lokalit v obci. Obec plánuje toto téma zpracovávat odděleně, opět
s participací veřejnosti a ve spolupráci s architekty. Ustanovené pracovní skupiny se několikrát sešly
(dvakrát až třikrát plus emailové konzultace) a společně diskutovaly nad problémem a hledaly cesty
k řešení pojmenovaných problémů. Prvním krokem bylo zpracovat analýzu dané oblasti metodou SWOT
analýzy (viz Příloha 2), tedy pojmenování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Na základě této
přípravy byly pak navrženy cíle, o jejichž dosažení bude obec usilovat. Posledním krokem pak bylo
formulování způsobů a nástrojů, jak daných cílů dosáhnout – tedy pojmenovat opatření (projekty). Práce
pracovních skupin probíhala od posledního květnového pondělí po začátek července 2018.
Poslední částí byla FORMULACE STRATEGIE, tedy kompletace výše uvedených výstupů do textu, který
právě čtete, probíhala v srpnu 2018. Po ní následovala revize vedením obce, členy pracovních skupin
a revidovaný text byl připraven k veřejnému projednání, které se konalo v září 2018. Byly zapracovány
vznesené připomínky a v druhé polovině září byla finální verze strategického plánu obce Svatý Jan pod
Skalou předložena ke schválení zastupitelstvem obce.
Výše uvedené podklady a výstupy z jednotlivých částí jsou zveřejněny na webu obce pod záložkou Strategie
rozvoje obce/Strategický plán 2018.

Implementace, evaluace (vyhodnocení) a aktualizace strategie
Implementace strategie leží (vzhledem k personální velikosti úřadu) ze značné části na bedrech vedení
obce. Doporučeno je každoročně (vždy ke konci daného kalendářního roku na rok následující) zpracovávat
rozvahu na rok další – tedy vybrat projekty, kterými je zvažováno se v následujícím roce zabývat. Vhodné
je dané projekty rozpracovat do vyšší podrobnosti (zejména odhad potřebných finančních a lidských
zdrojů na implementaci projektu a rozdělení zodpovědnosti za jednotlivé kroky) a provázat je s rozpočtem
a rozpracovat do časového harmonogramu. V roční frekvenci by bylo taktéž vhodné znovu svolávat členy
pracovních skupin a diskutovat návrh rozvahy s nimi. Doporučeno je taktéž vhodným způsobem
informovat veřejnost (ať už skrze obecní Zpravodaj či veřejnou diskusi).
Doporučeno je taktéž pravidelně strategický plán aktualizovat a vyhodnocovat jeho plnění. Pro úpravu,
doplnění a redukci projektů (tedy nejnižší úrovně strategie) je adekvátní roční či dvouletá frekvence úprav
(ideálně v rámci tvorby rozvahy – viz odstavec výše), pro větší zásahy, aktualizaci a vyhodnocení
celkového plnění pak řádově jedno volební období.

Metodika
Strategický plán byl vytvářen metodou komunitní, tudíž zpracovatel strategie byl facilitátorem tvorby
strategie – navrhoval metodiku a design procesu, moderoval veřejná projednání a pracovní skupiny,
připravoval podklady a zpracovával výstupy a následně výstup zpracoval do tohoto dokumentu. Obsah
dokumentu vychází z práce obyvatel Svatého Jana – ať už skrze veřejné diskuse v místních částech, tak
zejména díky práci pracovních skupin.
V rámci analytické části byly realizovány 3 setkání v jednotlivých místních částech Svatého Jana
(viz podrobně Harmonogram). Na všech setkáních byl metodou brainstormingu vytvořen seznam
problémů (nijak nehierarchizovaný), který měli přítomní dále možnost hodnotit. K jednotlivým
pojmenovaným problémům bylo následně zpracovatelem přiřazeno téma, pod které lze daný problém
zařadit (př. problém „čistota potoka“ je téma „voda“ či „stav a údržba lesních cest“ spadá pod téma „cesty“).
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Problémy byly následně sdruženy do témat. Nejpočetnější témata (po součtu bodů jednotlivých problémů)
byly označeny za priority (Graf zobrazující tyto priority s počty bodů viz Příloha 1).
Druhá část práce – samotná formulace strategie – obnášela dvě (téma voda) a tři (téma turismus) setkání
pracovních skupin. Cílem prvního setkání bylo v prvé řadě definovat, co vše dané téma obsahuje (najít
jeho hranice), a následně společně zformulovat metodou SWOT analýzy silné a slabé stránky, příležitosti
a hrozby. Obsahem druhého setkání bylo vytvořenou analýzu doplnit a zrevidovat novými podněty a vybrat
z ní klíčové teze. Primárním obsahem druhého setkání bylo zformulování cílů, ke kterým chceme směřovat
ve strategii, a v druhém sledu pak nalezení nástrojů/opatření/projektů, které by dané cíle mohly naplnit.
Výsledky jednotlivých pracovních setkání dostávali členové pracovních skupin vždy k revizi.
Výstupy práce pracovních skupin byly následně formulovány a kompletovány do návrhu strategie, který
byl revidován vedením obce, následně pracovními skupinami a v poslední řadě pak v rámci veřejného
projednání, kam byli sezváni opět všichni obyvatelé Svatého Jana pod Skalou. Připomínky byly
zapracovány do stávající podoby.
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PŘÍLOHY
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Příloha 1 – Graf priorit s počtem bodů – výstup 1. části – diskusemi s občany
TURISMUS; 34

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ; 17
SOUSEDSTVÍ; 14
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (ÚP); 6

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ; 41
ostatní; 16

jiné; 54

CESTY; 58

signál; 20

psi; 18

VODA; 79
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Příloha 2 – SWOT4 analýzy priorit

SWOT ANALÝZA PRIORITY VODA

S

W

SVATOJANSKÝ KRASOVÝ PRAMEN s dlouhou dobou
zdržení

NEDOSTATEK VODY NA ZÁHRABSKÉ

BOHATÉ ZDROJE PODZEMNÍCH VOD (S a J)

KVALITA VODY V LODĚNICI (KAČÁKU)
(velký podíl odpadních vod, obzvlášť v obdobích
sucha)

LODĚNICE (KAČÁK) jako krajinný prvek, ale i zdroj vody
k zavlažování

SLOŽENÍ VODY a z něj plynoucí tvrdost

ZDROJ PITNÉ VODY V SEDLCI s úpravnou vody
a v dostatečné kapacitě

kolísavost hladiny podzemní vody v krasových oblastech
(až 30 m běžné kolísání)
nízká hladina vody v Loděnici (Kačáku) v obdobích sucha

O

T

VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV

POVODNĚ REGIONÁLNÍ I LOKÁLNÍ (tj. z potoku
i z roklí), vzlínající voda při povodních

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

VÝSTAVBA ŽELEZNIČNÍHO TUNELU jako riziko pro
podzemní vodu

VYSTAVENÍ POLDRU NA HORNÍM TOKU LODĚNICE (jako
ochrana před povodněmi)

HODNĚ PITNÉ VODY -> HODNĚ ODPADNÍ VODY

VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY a osvěta s tím spojená (zejm.
na Záhrabské)

OPRAVY MOSTŮ A SNÍŽENÍ PRŮTOKU při povodních,
OPRAVENÝ MOST V JÁNU (prověřit, jestli nesnížen
průtok)

ZARYBŇOVÁNÍ

chybějící POŽÁRNÍ NÁDRŽE na Záhrabské

OBNOVA JEZŮ (příležitost či hrozba?)
HOSTIM – příležitost zdroje vody u hranice katastrálního
území Svatého Jana
řešení KANALIZACE lokality nové výstavby v Sedlci spojit
se stávající výstavbou (tlaková kanalizace do Jánské)
tepelné čerpadlo v budově kláštera
EDUKACE obyvatel obce v otázce nakládání s odpadními
vodami

SWOT analýza popisuje silné stránky (S), slabé stránky (W), příležitosti (O) a hrozby (T) daného tématu, které takto
pojmenovala pracovní skupina. Následně prioritizovala jednotlivé teze (nejvýznamnější označeny tučně).
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SWOT ANALÝZA PRIORITY TURISMUS

S

W

propojení přírody (údolí Loděnice, kras, výhledy)
a kulturních památek (kostel, klášter, zahrada)

hlavní magnet – okolí kláštera – parkovištěm

finanční přínos turistů – nejen obci, ale i farnost a
společnost

neukázněnost návštěvníků, chybí ochrana a kontrola
dodržování pravidel v CHKO (odpadky, exkrementy,
vyšlapané cesty mimo vyznačené trasy, padající
turisté ze skal)

předávání kulturního dědictví skrze vzdělávací a
kulturní akce, posílení ducha (prohlídky kostela, akce
v klášteře, ekocentrum KAVYL)
dobrá spolupráce subjektů v cestovním ruchu s obcí
(SDH, Svatojánská společnost, Svatojánská kolej,
Barbora…)
programové zaměření kláštera/školy (školy v přírodě,
semináře)

chybí statistiky ohledně turistů (odhady cca 70-120 tis.
ročně)
slabá veřejná doprava (aby se ulevilo automobilové
dopravě)
chybí pracovní síla v obci (projevuje se už i aktuálně)

fungující restaurace

drahé či nepropagované ubytování

blízkost Prahy – ideální lokalita pro 1denní výlet

drahé a v sezoně nedostačující stravovací služby
špatný orientační systém na návsi (chybí orientační mapa
a veřejný prostor přeplněn cedulemi různého typu)

O
zvýšení prostupnosti krajiny (zejm. mezi místními
částmi – rozptýlení parkování) plus finanční příslib
kraje na podpoření obnovení pěších cest
ulevit parkování v centru Jána odkloněním
návštěvníků Solvayových lomů
cílená propagace vydefinovaných cílových skupin
zlepšit spolupráci s CHKO (i ve vztahu k implementaci
Koncepce CHKO)
velká návštěvnost webu obce
vyhlášení okolí kláštera Národní kulturní památkou by
mohlo pomoci ohledně vyjednávání přesunu parkoviště
s CHKO
dostatek atraktivit/magnetů v blízkém okolí (Tetín, údolí
Berounky), které by mohly odklonit přetlak v Jánu
záměr kláštera – nabídnout vzdělávací programy ve
vlastní produkci (tematicky např. řemesla)

T
hezký den na jaře o víkendu či státním svátku (min
riziko bezpečnosti na úzkých silnicích a otáčejících se
autech při hledání parkování, až po dopravní
kalamitu)
ztráta soukromí v souvislosti s moderními technologiemi
(drony)
prudký nárůst turistů po nahlášení kláštera a okolí
Národní kulturní památkou
nechtěná propagace (filmy, pořady apod.)

prostor pro další výdělek z turismu (prodej map,
reklamních předmětů, provoz vybraných služeb
podporovaných obcí...)

29

Příloha 3 – Prioritizace projektů – v řazení strategického plánu
VODA
cíl 1 ZAJISTIT VODU VŠEM OBČANŮM V MNOŽSTVÍ A KVALITĚ
V.1.1
zajistit dohodu o odběru z hydrantu ve Vráži Záhrabskými
V.1.2
prověřit variantu výstavby hydrantu na Záhrabské napojeného na vodovod ve Vráži
V.1.3
realizovat kroky k řešení zásobování pitnou vodou v horní části Svatého Jana
V.1.4
prověřit variantu napojení Jánku na vodovod v Sedlci
V.1.5
zajistit přístup ke stávajícím požárním nádržím/bazénům v Záhrabské v případě požáru
V.1.6
prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod v obecních studnách (shoda s V.4.1)
V.1.7
dbát na edukaci obyvatel v tématu nakládání a recyklace vody v rámci domácností
cíl 2 ZVÝŠIT OCHRANU PŘED POVODNĚMI
V.2.1
pravidelně revidovat riziková místa kolem toku Loděnice (povodňové prohlídky)
V.2.2
dbát na aktuálnost povodňového plánu
V.2.3
iniciovat jednání ohledně výstavby suchého poldru na horním toku Loděnice (Kačáku)
V.2.4
iniciovat jednání ohledně využití retenčního potenciálu rybniční soustavy na horním toku Loděnice (Kačáku)
V.2.5
pravidelně kontrolovat ústí roklí ve vztahu k riziku přívalových povodní
cíl 3 ZKVALITNIT NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI
V.3.1
vstoupit do jednání s developerem nové zástavby v Sedlci ohledně připojení stávajících domů k plánované kanalizaci
V.3.2
prověřit možnosti realizace nové centrální ČOV ve Svatém Janu
V.3.3
realizovat studii proveditelnosti řešení odpadních vod v Záhrabské
V.3.4
dbát na edukaci obyvatel v tématu nakládání s odpadními vodami
cíl 4 ZLEPŠIT VYUŽITÍ VODY JAKO PŘÍRODNÍHO ZDROJE
V.4.1
prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod v obecních studnách
V.4.2
prověřit potenciál k odběru tepla z pramene ve vztahu k obecním objektům
V.4.3
dbát na informovanost potenciálních znečišťovatelů podzemních vod o možných rizicích
V.4.4
přimět příslušné orgány kontrolovat čerpání a vypouštění vody z/do Loděnice (Kačáku)
V.4.5
vstoupit do jednání s jeskyňáři ČSS ohledně ochrany podzemních vod
cíl 5 PREZENTOVAT VODU JAKO SYMBOL A VÝZNAMNÝ PRVEK SVATÉHO JANA
V.5.1
zvážit realizaci vodních prvků do veřejného prostoru
V.5.2
prezentovat ve veřejném prostoru význam vody ve Svatém Janu
TURISMUS
cíl 1 ZKVALITNIT NABÍDKU, SLUŽBY A ZÁZEMÍ PRO PREFEROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY NÁVŠTĚVNÍKŮ
T.1.1
podpořit Svatojánskou kolej v produkci vlastních vzdělávacích programů
T.1.2
doplnit chybějící mobiliář a veřejné sociální zařízení
T.1.3
zlepšit informovanost (i kontrolu) návštěvníků skrze "infoJána"
T.1.4
realizovat finanční rozvahu ohledně provozu infocentra s nabízenými službami
T.1.5
vytvořit jednotný obecní informační systém
T.1.6
dbát na regulaci propagace a na cílenou propagaci toho, co je v souladu se strategií
cíl 2 LÉPE VYUŽÍVAT TURISMU VE VZTAHU K MÍSTNÍM OBYVATELŮM
T.2.1
část financí z parkování investovat do zmírnění negativních projevů cestovního ruchu
T.2.2
začít systematicky sbírat a vyhodnocovat data ohledně turismu
T.2.3
pokusit se vyjednat posílení veřejné dopravy
T.2.4
realizovat audit kapacit a cen parkování
T.2.5
zvážit možnosti iniciace chybějící občanské vybavenosti
cíl 3 POSÍLIT SPOLUPRÁCI A KOORDINACI KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ V OBLASTI TURISMU
T.3.1
v iniciaci obce realizovat koordinační setkání aktérů cestovního ruchu
T.3.2
zlepšit časovou koordinaci akcí a programu
T.3.3
zvážit provozování minibusu/vyhlídkové přepravy ve spolupráci s dalšími obcemi
T.3.4
pokusit se řešit parkování ve Svatém Janu i ve spolupráci se sousedními obcemi
T.3.5
aktivně se zapojit do tvorby a prosazování regionálních strategií týkajících se turismu a propagace
T.3.6
pravidelně prezentovat občanům benefity, které obec z turismu má
T.3.7
modernizovat a zpřehlednit obecní webové stránky
cíl 4 DBÁT NA OCHRANU MÍSTNÍCH OBYVATEL Z HLEDISKA TRVALÉHO BYDLENÍ
T.4.1
skrze architektonickou studii řešit veřejný prostor obce
T.4.2
hledat alternativy parkování namísto stávajícího prostoru před kostelem
T.4.3
pokusit se řešit špatný mobilní a datový signál skrze studii posílení konektivity
T.4.4
snažit se získat do obecního majetku nemovitosti i pozemky na strategických místech
T.4.5
promyslet možnosti podpory zvyšování počtu trvale hlášených obyvatel ve Svatém Janu
T.4.6
posílit ukázněnost návštěvníků skrze nástroje CHKO
T.4.7
zlepšit (informovanost i) kontrolu návštěvníků skrze "infoJána"
T.4.8
dbát na posílení kontroly dodržování pravidel silničního provozu

1,29
1,86
1,29
1,57
2,43
1,14
1,71
1,43
2,14
2,14
2,43
1,57
2,00
1,43
1,86
1,86
1,14
2,86
1,57
2,00
2,29
2,57
2,29
2,29
1,57
1,71
2,14
1,71
2,00
1,71
2,00
1,86
2,00
2,14
2,29
2,14
2,57
1,43
1,71
1,43
1,71
1,00
1,29
2,00
1,71
2,29
2,14
1,71
2,00
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Příloha 4 – Prioritizace projektů – v řazení dle priorit
T.4.1

skrze architektonickou studii řešit veřejný prostor obce

1,00

V.1.6

prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod v obecních studnách (shoda s V.4.1)

1,14

V.4.1

prověřit kvalitu a vydatnost podzemních vod v obecních studnách (shoda s V.1.6)

1,14

V.1.1

zajistit dohodu o odběru z hydrantu ve Vráži Záhrabskými

1,29

V.1.3

realizovat kroky k řešení zásobování pitnou vodou v horní části Svatého Jana

1,29

T.4.2

hledat alternativy parkování namísto stávajícího prostoru před kostelem

1,29

V.2.1

pravidelně revidovat riziková místa kolem toku Loděnice (povodňové prohlídky)

1,43

V.3.2

prověřit možnosti realizace nové centrální ČOV ve Svatém Janu

1,43

T.3.4

pokusit se řešit parkování ve Svatém Janu i ve spolupráci se sousedními obcemi

1,43

T.3.6

pravidelně prezentovat občanům benefity, které obec z turismu má

1,43

V.1.4

prověřit variantu napojení Jánku na vodovod v Sedlci

1,57

V.2.5

pravidelně kontrolovat ústí roklí ve vztahu k riziku přívalových povodní

1,57

V.4.3

dbát na informovanost potenciálních znečišťovatelů podzemních vod o možných rizicích

1,57

T.1.2

doplnit chybějící mobiliář a veřejné sociální zařízení

1,57

V.1.7

dbát na edukaci obyvatel v tématu nakládání a recyklace vody v rámci domácností

1,71

T.1.3

zlepšit informovanost (i kontrolu) návštěvníků skrze "infoJána"

1,71

T.1.5

vytvořit jednotný obecní informační systém

1,71

T.2.1

část financí z parkování investovat do zmírnění negativních projevů cestovního ruchu

1,71

T.3.5

aktivně se zapojit do tvorby a prosazování regionálních strategií týkajících se turismu a propagace

1,71

T.3.7

modernizovat a zpřehlednit obecní webové stránky

1,71

T.4.4

snažit se získat do obecního majetku nemovitosti i pozemky na strategických místech

1,71

T.4.7

zlepšit (informovanost i) kontrolu návštěvníků skrze "infoJána"

1,71

V.1.2

prověřit variantu výstavby hydrantu na Záhrabské napojeného na vodovod ve Vráži

1,86

V.3.3

realizovat studii proveditelnosti řešení odpadních vod v Záhrabské

1,86

V.3.4

dbát na edukaci obyvatel v tématu nakládání s odpadními vodami

1,86

T.2.3

pokusit se vyjednat posílení veřejné dopravy

1,86

V.3.1

vstoupit do jednání s developerem v Sedlci ohledně připojení stávajících domů k plánované kanalizaci

2,00

V.4.4

přimět příslušné orgány kontrolovat čerpání a vypouštění vody z/do Loděnice (Kačáku)

2,00

T.1.6

dbát na regulaci propagace a na cílenou propagaci toho, co je v souladu se strategií

2,00

T.2.2

začít systematicky sbírat a vyhodnocovat data ohledně turismu

2,00

T.2.4

realizovat audit kapacit a cen parkování

2,00

T.4.3

pokusit se řešit špatný mobilní a datový signál skrze studii posílení konektivity

2,00

T.4.8

dbát na posílení kontroly dodržování pravidel silničního provozu

2,00

V.2.2

dbát na aktuálnost povodňového plánu

2,14

V.2.3

iniciovat jednání ohledně výstavby suchého poldru na horním toku Loděnice (Kačáku)

2,14

T.1.4

realizovat finanční rozvahu ohledně provozu infocentra s nabízenými službami

2,14

T.2.5

zvážit možnosti iniciace chybějící občanské vybavenosti

2,14

T.3.2

zlepšit časovou koordinaci akcí a programu

2,14

T.4.6

posílit ukázněnost návštěvníků skrze nástroje CHKO

2,14

V.4.5

vstoupit do jednání s jeskyňáři ČSS ohledně ochrany podzemních vod

2,29

V.5.2

prezentovat ve veřejném prostoru význam vody ve Svatém Janu

2,29

T.1.1

podpořit Svatojánskou kolej v produkci vlastních vzdělávacích programů

2,29

T.3.1

v iniciaci obce realizovat koordinační setkání aktérů cestovního ruchu

2,29

T.4.5

promyslet možnosti podpory zvyšování počtu trvale hlášených obyvatel ve Svatém Janu

2,29

V.1.5

zajistit přístup ke stávajícím požárním nádržím/bazénům v Záhrabské v případě požáru

2,43

V.2.4

iniciovat jednání ohledně využití retenčního potenciálu rybniční soustavy na horním toku Loděnice

2,43

V.5.1

zvážit realizaci vodních prvků do veřejného prostoru

2,57

T.3.3

zvážit provozování minibusu/vyhlídkové přepravy ve spolupráci s dalšími obcemi

2,57

V.4.2

prověřit potenciál k odběru tepla z pramene ve vztahu k obecním objektům

2,86
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