
Klub českých turistů 

Slovan Karlovy Vary 

100 LET 1923 - 2023 
 

Vykročte ze dveří za   

zdravím a poznáním!  
 

. 

Slapy – Svatojánské proudy 
Bílé Skály – Osada Ztracenka - Kocába 

9. – 11 června 2023 
 

Odjezd: Ostrov - Mírové nám. 7:00; K. Vary – Západní 7:20 

Doprava: Smluvním autobusem 

Ubytování: Rekreační středisko Stará Živohošť 

                              2-4lůžkové apartmány s vlastním 

sociálním zařízením 

Stravování: Polopenze 

Pojištění:  Pojistka KČT 

Cena 3.000.- Kč pro členy TJ Slovan  

                              K. Vary. Ostatní +200,- Kč.  

                              V ceně doprava a ubytování 

s polopenzí.  

Platba: Na účet číslo 16738341/0100  

                               v. s. 4230609. Ve zprávě pro 

příjemce uveďte příjmení.  

                              Záloha 900 Kč do 10. 4. 2023. 

                              Doplatek do 30 4. 2023 

Přihláška: U vedoucího výletu. Vede:   

Pavel Mrhálek - pavel.mrhalek@volny.cz - 736 413 183 
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1. den v pátek 9. června 2023          Ke Štole Josef           10,7 km  

Autobus nás vysadí na rozcestí (silnice č. 114) k Drtinově rozhledně (329 

m). Vyjdeme po zelené na kopec k rozhledně. Po prohlídce vyrazíme na 

naučnou stezku prof. PhDr Františka Drtiny a zelenou značku. Dojdeme na 

silnici a dáme se po ní vpravo. Půjdeme po ní necelý kilometr a odbočíme na 

zelenou vpravo po pěšině kolem rybníka Olovník až na rozcestí „Nad 

Sejckou hájovnou“ (900 m).  Po 200 m odbočíme doleva na NS „Zlaté Psí 

hory“. Po 3 km dojdeme ke štole Josef. Odtud půjdeme na další rozhlednu 

„Veselý vrch“ přes rozcestí „Mokrsko“. Z rozhledny se vrátíme do 

Mokrska, kde nás vyzvedne autobus a odveze nás na ubytování do 

rekreačního střediska Stará Živohošť. 

 

 

2. den v sobotu 10. června 2023  Svatojanskými proudy 14,6 km  
Autobus nás po snídani doveze ke hrázi Slapské přehrady. Přejdeme hráz a 

půjdeme vpravo do Třebenic. Na zastávce sejdeme na NS „Svatojanskými 

proudy“ vpravo po zelené. Po 1,3 km mineme přístaviště Slapy-Třebenice 

a zhruba po kilometru se zastavíme u pamětní stěny osady “Svatojanské 

proudy“. Dál půjdeme údolím Svatojanských proudů až k osadě 

„Ztracenka“-nejstarší trampské osadě u nás. (Písníčkář Jarda Motl). Osada 

byla založena v roce 1919. Cestou mineme „Bílé skály“ „Mravenčí skálu“. 

Po 6 km se stavíme na odpočinkovém místě. Dojdeme až ke štěchovickému 

mostu. Za mostem navštívíme restauraci „Rozmarná Róza“, kde cestu 

ukončíme. Autobus nás zaveze zpět na ubytování. 

 

 

3. den v neděli 11. června 2023            „Údolím Kocáby“10,7 km   
Po snídani a vyklizení pokojů se autobusem přesuneme na parkoviště 

Třebenice. Odtud kolem hráze dojdeme na rozcestí „1. trasy českých 

turistů“ (1,2 km). Po této historické trase půjdeme až na rozcestí 

“Kolna“(828 m). Po 1 km se napojíme na modrou, po které půjdeme 

k rozcestí “Nad přehradou“. Odbočíme vlevo do Štěchovic. Ve Štěchovicích 

navštívíme „Křížovou cestu(1,1 km). Vrátíme se na rozcestí a půjdeme dál 

po naučné stezce. Po 300 m odbočíme na zelenou vlevo a půjdeme údolím 

Kocáby. Cestou mineme slavné osady „Lousiana“, „Mantrap“. U mostu přes 

Kocábu odbočíme po žluté (3,3 km) přes most a půjdeme do kopce do 

Masečína (1,4km).V hostinci „U Cihelků“ cestu ukončíme. 

Podobnou trasu v tento den pořádá KČT odbor Štěchovice se startem a cílem 

ve Štěchovicích u restaurace „Štěchovický dvůr“. Restaurace je trvale 

uzavřena. 

 
 


