
PENZION LESNÍ ZÁTIŠÍ 
tip na výlet č. 04 

 
do centra Benecka a na Lufťákovu herní trasu (cca 6 km) 

 
Z Penzionu Lesní Zátiší vyrazíte po úzké silnici 300 metrů dolů k silnici hlavní, kde 
se dáte ještě před hlavní silnicí vpravo a napojíte se na červenou turistickou trasu 
(celý výlet bude na červené trase). Zhruba po 300 metrech začne červená turistická 
trasa z horní hlavní silnice klesat prudce vlevo dolů do centra Benecka. Je to taková 
zkratka mezi horní a dolní hlavní silnicí, která vede Beneckem. Při sestupu po této 
zkratce potkáte na okraji louky Usměvavou studánku, pramen, který dostal svůj 
název podle kamenů, které ji obklopují. Zhruba po 1 km dorazíte dolů do centra 
Benecka, kde jsou obchůdky, Česká pošta, prodejna potravin a Sbor dobrovolných 
hasičů.  
 
Pokud budete mít sebou menší děti, doporučoval bych učitelům třeba jeden až dva 
dny před výletem oslovit místní hasiče (pan Miroslav Janata, tel. 604 897 391) a 
zeptat se, zdali by neměl někdo z nich čas udělat dětem v domluvenou dobu exkurzi 
do hasičské zbrojnice. Exkurze bývá většinou tak na hodinku, s možností 
prohlédnout si hasičské vozidlo, i muzejní starou stříkačku, včetně kladení otázek 
dětí panu Janatovi nebo jinému zástupci hasičů. Exkurze je sice zdarma, ale vždy je 
milé, když pro pana hasiče, který dělá dětem prohlídku ve svém volném čase, má 
škola sebou nějaký malý dárek (tím nemyslím finance, ale třeba lahvinku, 
bomboniéru, kafčo, nebo nějakou zajímavost z místa, odkud škola pochází). 
 
Většina škol dává dětem v centru Benecka na nějaký čas volný rozchod. Doporučuji 
ho rozdělit na dvě části, jelikož centrem vede hlavní silnice, tak je dobré dát dětem 
rozchod nejdříve v části nad silnicí, s tím, že nikdo nesmí přejít na druhou stranu 
silnice, a poté organizovaně přejít hlavní silnice jako skupina a pak teprve dát 
rozchod na spodní straně silnice. Na horní straně silnice děti většinou navštěvují 
poštu v prvním patře (pohledy, známky, hračky, časopisy) a na spodní straně silnice 
děti většinou navštěvují obchod s potravinami a prodejnu hraček. 
 
Pod hlavní silnicí je také velké centrální parkoviště, odkud je pěkný výhled na 
střední část Krkonoš (Kotel, Lysá hora, Dvoračky, Rezek). Ve spodním levém rohu 
centrálního parkoviště uvidíte úzkou asfaltovou silnici (s dopravní značkou průjezd 
zakázán), která vede směrem dolů na Horní Štěpanice. Zde v tomto rohu parkoviště 
u asfaltové cesty začíná Lufťákova stezka. Když půjdete dále směrem dolů od 
centrálního parkoviště po asfaltové úzké cestě zhruba 1,5 km, tak během této cesty 
narazíte cca na 10 různých stanovišť pro děti, které jsou buď soutěžní, nebo zábavné. 
Pokud budete mít čas a chuť dorazit až na konec trasy, tak posledním stanovištěm je 
stanoviště za travnatým fotbalovým hřištěm, kde mají děti za úkol poskládat dřevěné 
veverky z různých částí. Ať už dojdete až na konec nebo nedojdete, zpátky na 
Penzion Lesní Zátiší se vrátíte naprosto stejnou cestou (bohužel, na této trase není 
možné vymyslet okruh). Podrobnosti o Lufťákově stezce najdete zde 
https://www.benecko.info/leto/luftakova-stezka/ 

https://www.benecko.info/leto/luftakova-stezka/


 
 
 
A - pramen 
(usměvavá 
studánka) 
 
B - obchůdky, 
Česká pošta je 
v prvním patře 
 
C - hasičská 
zbrojnice 
 
D - prodejna 
potravin a prodejna 
hraček a suvenýrů 
 
E - začátek 
Lufťákovy stezky 
(první stanoviště) 
 
F - Jindrova skála 
(asi 5 metrů vysoká 
skalka schovaná za 
stromy asi 20 
metrů od silnice) 
 
G - kaplička a 
odpočinkový plácek 
se soutěžními 
stanovišti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


