Skiareál Horní Domky - Rokytnice nad
Jizerou
Popis resortu
V malebném prostředí Krkonoš se mezi masivy hor Stráž, Čertova hora a Lysá hora rozkládá
Rokytnice nad Jizerou. Město v údolí Huťského potoka patří mezi nejvyhledávanější střediska letní i
zimní dovolené. Na jižním svahu Lysé hory v nadmořské výšce 657 až 1315 metrů najdete lyžařský
areál Horní Domky.

Rokytnice nad Jizerou je jedním z nevětších lyžařských středisek v České republice. Byl zde
vybudován obrovský lyžařský resort s 28 vleky a dvěma čtyřsedačkovými lanovkami. Skiresort tvoří
lyžařské areály Horní Domky, Studenov, Pařez a Modrá Hvězda. Skiareál Horní Domky je největší
z nich. Najdeme zde širokou škálu sjezdových tratí, snowpark i výukové plochy, které využívají
instruktoři lyžařské školy a dětské školičky.
Sjezdovky mají celkovou délku 13,5 kilometrů a svah je jimi doslova protkán. Středisko je vyhlášené
svými přehlednými a širokými sjezdovými tratěmi (některé mají šířku až 100 metrů), které jsou
vhodné pro začínající lyžaře a uspokojí i náročné milovníky zimních sportů. Nabídka sjezdovek je
opravdu různorodá. 9 tratí je modrých s nízkou náročností a malým převýšením, 5 lyžařských svahů
je středně obtížných červených a 2 jsou velmi těžké černé. Nejdelší sjezdovka je dlouhá více než
2500 metrů. Ve středisku můžeme využít 2 čtyřsedačkové lanové dráhy s názvy Horní Domky a Lysá
hora a 5 dalších vleků. Celková přepravní kapacita je 7600 osob za hodinu. Pro nejmenší lyžaře je
v dětském parku k dispozici pojízdný koberec.
Snowpark s názvem K2 má svou vlastní červenou sjezdovku i vlek a pro milovníky adrenalinu má
připravené umělé překážky a skoky. Všechny sjezdové tratě jsou denně strojově upravované. Na
příjezdu do lyžařského střediska jsou pro návštěvníky připraveny čtyři parkoviště s celkovou

kapacitou 700 vozů. Horní Domky s ostatními lyžařskými areály resortu propojuje bezplatná
skibusová doprava. Návštěvníci mohou využít i další nezbytné služby zimního střediska. Půjčovna a
testovací centrum Rokyrental vám zapůjčí špičkové lyžařské vybavení. V budově nástupní stanice
lanové dráhy je kromě půjčovny také úschovna Rokysejf a Rokyservis, kde vám zajistí profesionální
seřízení lyží i snowboardů. V okolí sjezdovek najdou návštěvníci řadu občerstvení, bufetů a
restaurací. V posledních letech došlo v Rokytnici nad Jizerou k výraznému navýšení ubytovací
kapacity. Turisty lákají nové apartmány a horské chaty vybudované v alpském stylu. Lyžařský areál
Horní Domky patří pro úroveň poskytovaných služeb, rozlohu a rozmanitost sjezdových tratí k těm
nejnavštěvovanějším a právem se řadí k nejlepším zimním střediskům v České republice.
Destinace

Krkonoše a Podkrkonoší

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.682778,15.450833
Jak vytrhnout velrybě stoličku: , GPS: 50.712222,15.423056
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.718889,15.396944
Krakonoš a lyžníci: , GPS: 50.729444,15.478889
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.725751,15.605887
Vrchní, prchni!: , GPS: 50.72751,15.606173
Prosím vás, prosím vás pěkně, nevíte, kde je tady ozdravovna Radost?: , GPS:
50.725376,15.606278

Doporučená místa
Wellness hotel Skalka: , Tel: +420602293398, Email: info@skalkabenecko.cz, Adresa:
Benecko 196, GPS: 50.666375,15.54758333
Wellness hotel Skalka - restaurace: , Tel: +420602293398, Email: info@skalkabenecko.cz,
Adresa: Benecko 196, GPS: 50.666375,15.54758333
Hotel Start: , Tel: +420499433305, Email: info@hotelstart.cz, Adresa: Bedřichov 17,
Špindlerův Mlýn, GPS: 50.72635,15.60365
Hotel Start - restaurace: , Tel: +420499433305, Email: info@hotelstart.cz, Adresa:
Bedřichov 17, Špindlerův Mlýn, GPS: 50.72635,15.60365
Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn : , Tel: +420724551551, Email:
spindl@amenity.cz, Adresa: Labská 117, Špindlerův Mlýn , GPS: 50.7162894,15.5744992
Amenity Resort Špindlerův Mlýn - restaurace: , Tel: +420724551551, Email:
restaurace.spindl@amenity.cz, Adresa: Labská 117, Špindlerův Mlýn, GPS:
50.7162894,15.5744992

