
HOTEL BÁRA 
tip na výlet č. 01 

 
okruh z hotelu na rozhlednu Žalý (cca 6 km) 

 
Z hotelu se vydáme 300 m po silnice směr Benecko. Pod sousedním hotelem Žalý 
začíná okruh, takže nezáleží, zda se vydáme nahoru doleva nebo půjdeme rovně, 
protože okruh zase končí zde. Tady je popsaná varianta, když půjdeme rovně. 
 
Jdeme tedy po úzké asfaltce, po žluté turistické, směrem do Benecka asi 400 metrů k 
hlavní silnici, kde pokračujeme stále rovně po levé straně silnice a po 50 metrech se 
z hlavní silnice odpojíme mírně vlevo na červenou turistickou trasu, která nás 
dovede až pod rozhlednu Žalý. Na okraji Benecka za poslední budovou vlevo, kterou 
je chátrající Zlatá vyhlídka, zatáčí červená trasa do lesa vlevo. Jde o širokou lesní 
cestu, která je zároveň cyklotrasou K10 a naučnou stezkou Hravá Sojčí. Čeká nás asi 
1,5 km stoupání na hřeben. Cestou pod hřebenem si lze po pravé straně ve směru 
cesty všimnout vyhlídek na Jilemnici i Vrchlabí. Zhruba 200 metrů pod hřebenem 
dorazíme k rozcestníku Žalý - odbočka na rozhlednu, zatočíme vpravo na žlutou a 
jsme u rozhledny. Zachovalou kamennou rozhlednu spolu s hostincem nechal 
vystavět kolem roku 1892 hrabě Harrach. Prostor kolem rozhledny je vybaven 
posezením, a jelikož se jedná o malou mýtinku uprostřed lesa, často zde bývá větší 
pauza, nejen na občerstvení, ale i na hry v lese. Upomínkové předměty lze zakoupit 
jak přímo v rozhledně u pokladny, tak v sousední restauraci. Aktuální otvírací dobu 
rozhledny a ceny vstupného doporučuji zjistit si před výletem - 
http://www.zaly.cz/provozni-doba.html 
 
Při pěkném počasí je z rozhledny (1019 m n/m) vidět hřebeny Krkonoš (Lysá hora, 
Kotel, Zlaté návrší, Medvědín, Kozí hřbety, Sněžka, Luční hora, Černá hora), 
Jizerské hory, Ještěd, Ralsko, Bezděz i Hejšovinu u Broumova.  
 
Než se vrátíte z rozhledny 200 m zpátky k rozcestí pod rozhlednou, doporučují ještě 
vyrazit přímo za rozhlednou po široké lesní cestě dále, která vás po dalších 200 
metrech přivede k horní stanici lanovky sjezdovek skiareálu Herlíkovice, odkud je 
též pěkný výhled na Černou horu a Strážné. Po návratu k rozhledně se vrátíte zpět na 
rozcestí pod rozhlednou, odkud jste k rozhledně přišly.  
 
Jelikož jste na rozcestí pod rozhlednou přišli zleva, teď se dáte vpravo po hřebenu 
nad Beneckem a strávíte 2 km klidnou procházkou po hřebenu. Na konci hřebenu se 
cesta stočí prudce vlevo dolů a za touto levotočivou zatáčkou bude po 200 metrech 
červená turistická trasa odbočovat do lesa vpravo. To už jsme od Hotelu Bára necelý 
1 k, takže máme několik možností, jak poslední kilometr strávit. Buď můžeme jít 
rovně dolů po cyklo K10 a kolem Hotelu Žalý se vrátíme na úzkou asfaltku, po které 
jsme šli z hotelu. Nebo můžeme po pravé straně u Hotelu Žalý vlézt do lesa na další 
hry v lese, což je pár desítek metrů nad Hotelem Bára. 
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