
 

 
Místo bylo 274x ohodnoceno s průměrnou známkou 1.7 

 

Již uplynul termín k diskusi o této připravované TZ. 

 

Poznámky sběratelů 

Bary napsal(a) dne 20. 02. 2008 v 17:23:08 
 
 
ANO. 

Jolana Fritschová napsal(a) dne 18. 02. 2008 v 14:23:34 
 
 
Jednoznačně ano, krásné místo. 

Václav J. napsal(a) dne 16. 02. 2008 v 17:56:57 
 
 
Jasně že ANO. 

Josef Drápal napsal(a) dne 08. 02. 2008 v 07:51:33 
 
Smetanova vyhlídka 
Na tomto místě bych dokázal stát hodiny, krásný pohled a klid. 

Paso napsal(a) dne 07. 02. 2008 v 22:29:47 
 
 
Jednoznačně ANO !! 

Karel Štásek napsal(a) dne 07. 02. 2008 v 20:41:23 
 
To místo nemá chybu 
Krásne vzpomínky na pubertální věk nicméně krásnej výhled na Vltavu. Dávám hlas 
Třebsínu třeba tam ještě něco zažiju.  
PS- mám fotky jaro léto podzim zima 
 
Čus Karel 

Pavel Drápal napsal(a) dne 07. 02. 2008 v 19:34:02 
 
P.Drápal 
Krásné místo plné užasných zákoutí. 

Pinďa napsal(a) dne 07. 02. 2008 v 18:40:14 
 
Hanba, hanba 
Tolik chvály a já nevím o co jde. V tomto kraji jsem se nikdy moc nezdržoval. Možná se 
nám zdál moc profláknutej a tak jsme jezdili do Českýho ráje, na Srbárnu, nebo na Brdy. 
Abych měl větší důvod se sem vypravit, hlasuji ANO 

?  20.2.2008  Smetanova vyhlídka, Třebsín  
okres: Benešov

 www.trebsin.cz
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Hana a Jiří Drápalovi napsal(a) dne 07. 02. 2008 v 17:49:56 
 
Smetanova vyhlídka 
Kouzelné místo které je potřeba vidět. 

Gogol napsal(a) dne 07. 02. 2008 v 10:09:01 
 
ANO 
Krajina v tomto okoli je fakt nadherna. Diky zadavateli :-) 

H&B napsal(a) dne 07. 02. 2008 v 03:32:03 
 
 
Aniž jsme tušili, že naši kamarádi mají v plánu tuto známku vydat, připravujeme na jaro 
informační ceduli s historickými fotkami, kterou na vyhlídce chceme umístit.  
Zároveň upozorňujeme, je je možné od loňska plnit nový oblastní turistický odznak ( viz 
http://www.turistashop.cz/), kde je Smetanova vyhlídka zařazena jako návštěvní místo.  
Pokud bude výroba toto TZ kladně odhlasována, bude v prodeji už 3.května na společné 
akci parníkem Z Prahy do Svatojánských proudů a Vzpomínka na Svatojánské proudy - 
procházka Povltavskou stezkou. 
Osada Lost Hope - Ztracená naděje letos slaví devadesáté výročí svého založení, k této 
příležitosti chystá velký koncert trampských kapel v čele s K.T.O. ( kapelník Franta Hacker 
je zároveň šerif Ztracenky) u Křižíkovy fontány na pražském výstavišti. 

Václav od Medníka napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 18:47:04 
 
Nádherná příroda nedaleko velkoměsta 
Známku rozhodně ano,turisté známku čí razítko poptávají.usedlost.cz 

Jarda Jiranek-Kühnel napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 18:42:17 
 
Ztracenku na znamku 
Vyhled na Svatojanske proudy a osadu Ztracena nadeje (Ztracenka) osvobozuje 
od dusevnich bolesti a vyvolava krasne pocity a vzpominky. 

Jitka a Chris napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 18:37:48 
 
Znamku ANO 
Nejkrasnejsi misto v nasi krasne vlasti. 6.2.08 

H&B napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 15:00:38 
 
 
Prodejní známkové místo je plánované v restauraci U Novotných v Třebsíně. Je to necelý 
kilometr od vyhlídky. 

Jiri Maly napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 12:39:58 
 
Znamku ano ! 
K uz existujicim komentarum neni co dodat. Prijd/te, uvidis/te sam/a/i. AFIku, s 
prodejnimi misty nevidim problem: Trebsin, Stechovice, Trebenice (hospoda u Tateru), ... 

Miloš HÁŠA CÚT napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 11:13:38 
 
SMETANOVA VYHLÍDKA 
Je to krásný kout naší země. 

BARTÁK Karel napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 10:53:28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turistashop.cz/)


KAREL BARTÁK CÚT 
Ten kdo neviděl, ten nežije! Opravdu krásný kout kde protéká Vltava. 

Petr Třebický napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 09:28:39 
 
Ztracenka 
Je to krásná vyhlídka..a známku by neměly dostávat jen hrady, ale i krásná místa jako je 
Smetanova vyhlídka. Není z ní vidět pouze Ztracenka, ale hlavne 
krásné zákoutí Vltavských bývalých Svatojánských proudů. A to by si známku zaslouzilo. 

Tomáš Tichý napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 07:26:37 
 
Smetanova vyhlídka 
Je to úžasné místo s úžasným výhledem na Vltavu a osadu Ztracená naděje neboli 
Ztracenka. Opravdu stojí za to, toto místo zviditelnit turistickou známkou, už to dávno 
mělo být.  
S pozdravem  
Tom 

Honza Pásler napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 06:40:48 
 
Ano 
Překrásné místo. Když zde stanu, vybaví se mi v mysli obrazy, které nepamatuji, obrazy, 
které lze spatřit třeba v Podskalské celnici na Výtoni, obrazy z dob, kdy v hloubi pod námi 
v divokých Svatojánských proudech voraři, plavící dřevo ze šumavských lesů ku Praze (od 
Zátoně k Výtoni), bojovali často o holé životy. A vzpomenu i na ty mnohé, dnes už i 
bezejmenné, kteří tento boj prohráli. 

H&B napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 00:50:39 
 
 
Tato pěkná vyhlídka je nad posledním zákrutem bývalých Svatojánských proudů (nyní 
nad štěchovickou přehradní nádrží) na pravém břehu Vltavy naproti nejstarší trampské 
osadě Ztracená naděje (Ztracenka).  
www.svatojanske-proudy.cz 

Zrůda napsal(a) dne 06. 02. 2008 v 00:49:13 
 
Smetanova vyhlídka 
Když jsem si před mnoha léty udělal řidičák na náklaďák a ještě z něj kapala razítková 
barva, sháněl jsem práci jako řidič. Nikde zelenáče nebrali jedině u pošty a nebo v 
mlékárně. Tahat balíky jsem nechtěl a tak jsem zvolil druhou možnost. Samozřejmě. že 
jako zaměstnanec jsem se obyčejného mléka ani nedotkl. Zásadně a jedině smetánku. 
Nedávno jsem si na to při mé návštěvě Třebsína vzpoměl. A protože popíjím smetanu 
dodnes, věřte mi, že nejvíce vám smetana bude chutnat na Smetanově vyhlídce! Oboje je 
super pošušňáníčko. 

Alena napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 22:51:53 
 
 
Naposledy jsem tam byla před 30ti lety, kdy můj děda prodal chatu v osadě Údolí Ticha, 
nemůžu zapomenout na tu nádheru která tam panovala. Před 3 roky mě tam něco pořád 
táhlo a tak jsem se jela z rodinnou podívat nejen do osady, netušila jsem tehdy že tím 
plním poslední přání mé babičky. Od té doby tam jezdím na výlety každou volnou chvíli, 
jen tak se projít a načerpat sílu, takže volím JEDNOZNAČNĚ ANO známku vydat. 

Pompe napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 21:44:41 
 
 
Uričtě ANO, je to nádherné místo 
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Roman napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 20:58:22 
 
Smetanova vyhlídka, Třebsín 
Známka 
 
Super místo. 

standa chmelik napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 20:27:46 
 
vřelé doporučení 
ahoj čundráci, 
vy asi všichni znáte místo zvané Smetanova vyhlídka a asi jste je všem kamarádům již 
doporučili.Pokračujte v tom prosím,ale zůstaňte jen u kamarádů, 
myslím že víme proč. 
Standa 

Lenka napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 20:24:19 
 
Známka - Smetanova vyhlídka, Třebsín 
Dobrý večer, všem milovníkům krásné zdravé přírody vřele doporučuji, zároveň 
doporučuji pěší výšlap ze Štěchovic podle toku řeky Vltavy do Třebenic. Pohled od řeky 
na krásné vzrostlé lesy je nádherný a ještě hezčí je ze Smetanovy vyhlídky - proto 
HLASUJI !!!!! 

Míša napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 20:06:06 
 
Známka 
Souhlasím!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

AFIk napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 17:59:05 
 
nehlasuji 
Abych se přiznal vůbec jsem netušil,kde se toto místo nachází.Až příspěvěk od Edisona 
mě "nakopl".I když jsem tam v životě nebyl a místo znám pouze z obrázků,tak TZ by byla 
na místě.Ovšem (neznám to tam) by mě zajímalo kde bude prodejní místo(pokud to 
projde) 

Edison napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 16:59:20 
 
Představení Smetanovi vyhlídky 
Smetanova vyhlídka se nalézá u vrcholu kopce Kletecko (371 m) nad přehradní nádrží 
Štěchovice u obce Třebsín a osady V Zahrádkách. Byla vybudována v roce 1974 k 150. 
výročí narození Bedřicha Smetany. Z ptačí perspektivy shlížíme na malebný ohyb 
štěchovické přehrady, mezi stromy na protějším břehu tušíme chaty legendární osady 
Ztracenka. 
V prudkém jižním svahu Kletecka obráceném ke Štěchovické přehradě se nachází přírodní 
rezervace Kobylí dráha, která byla vyhlášena v r. 1989 na ploše 53,39 ha a vyskytují se 
zde teplomilné druhy rostlin mj. třemdava bílá, kavyl Ivanův, hvězdnice chlumní, 
rozchodník bílý, plamének přímý, plicník nejměkčí, z živočichů hojně ještěrka zelená, výr 
velký.  
Více informací: http://www.trebsin.cz/text/Smetanova_vyhidka_Trebsin.pdf 

Dagmar Votrubová napsal(a) dne 05. 02. 2008 v 16:50:24 
 
Smetanova vyhlídka 
Dobrý den :-), jsem všemi deseti pro. Smetanova vyhlídka a celé jeho okolí je nádherný 
kraj, který se jen tak nevidí. Kousek od Prahy,nádherné lesy, louky,vyhlídky na Vltavu a 
Sázavu, ticho, klid, příjemní lidé. Sama jsem se odstěhovala z Prahy a žiju v tomto 
krásném kraji. Vřele všem doporučuji. Také se můžete podivat na webové stránky 
www.trebsín.cz , kde se dozvíte více o dění o tomto kraji. Dadula 
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