
HOTEL BÁRA 
tip na výlet č. 02 

 
na rozcestí Rovinka (5 km) 

s možností prodloužení na skalní vyhlídku Šeřín (+ 3 km) 
 

Z hotelu zamíříme po žluté turistické trase do lesa (směrem za hotel). Vyjdeme asi 
500 metrů po široké cestě lesem vzhůru a v místě, kde zatáčí v lese prudce vpravo 
směr Vrchlabí, my pokračujeme po široké běžkařské magistrále, která je současně 
cyklotrasou K10 rovně, a po pár minutách se napojíme na červenou turistickou, 
která nás po 2 km dovede na rozcestí Rovinka. 
 
Rovinka je turisticky známé místo na trase Benecko - Horní Mísečky, jednak pro 
rozcestí pěti cest (směry Benecko, Horní Mísečky, Herlíkovice, Vítkovice), a pak také 
jako občerstvovací místo, kde je odpočinkové posezení, naučný hřbitov odpadků, 
houpačky a volně k dispozici chůdy.  
 
Pokud se vám trasa z penzionu na rozcestí Rovinka, tam a zpět zhruba 5 km, zdá 
nedostatečná, můžete si ji prodloužit ještě o výstup na skalní vyhlídku Šeřín (1027 m 
n/m). Od rozcestí Rovinka, vedle naučného hřbitova odpadků pokračujte po červené 
trase lesní pěšinou vzhůru, dokud po 1,5 km nedorazíte na vrchol, kde je skála s 
vyhlídkou. Na vyhlídku vedou schody bez zábradlí, které je až nahoře na vyhlídce. 
Učitelům doporučuji rozdělit děti na malé skupiny maximálně po 5 dětech s tím, že 
jeden dospělý dozor bude na schodech a druhý u zábradlí na vyhlídce, ze které je za 
pěkného počasí krásná vyhlídka na hřebeny Krkonoš. Stejnou trasou se pak vrátíte 
zpět dolů na rozcestí Rovinka. 
 
Ke zpáteční cestě z rozcestí Rovinka na Benecko můžete použít dvě trasy. Obě vedou 
vedle sebe. Buď po úzké asfaltové cyklotrase, která vás dovede na kraj Benecka, kde 
se dáte šikmo vlevo vzhůru k hotelu, anebo můžete od rozcestí Rovinka postupovat 
po zelené turistické přes les a dojít na okraj Benecka, kde začínají běžkařské tratě a 
kudy jste šli před několika hodinami. 
 
Trasa patří tedy k těm méně náročným. Pouze v případě, že se rozhodnete pro výstup 
na Šeřín, tak zde vás čeká cca 40 minutové stoupání na vrchol. 
 
Některé školy také praktikují variantu, že když dorazí na rozcestí Rovinka, rozdělí se 
na dvě skupiny. První, ta více unavená, počká zhruba 1,5 hodinky na tu druhou, která 
má více sil, a která vyrazí na vyhlídku Šeřín. První skupina zatím může v okolí 
rozcestí Rovinka hrát v lese hry, nebo si odpočnout u občerstvení. Poté, co se obě 
skupiny zase sejdou, pak vyrazí zpátky do Benecka. 
 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


