
DOPÍK (1100 m)

POMÍK (1100 m)

BOBÍK (480 m)

MLÝN (80 m)

lehká / light
střední / medium
těžká / heavy
dětská / childrens
tech. dosněžování
arti�cial snow

Provozní doba / Opening time

9.00 - 16.00
denně / daily

Sjezdové tratě  / Ski tracksLyžařské vleky / Ski lifts
 600 m
 700 m
 1200 m
 1000 m

  500 m
 500 m
 500 m

celková přepravní kapacita
(osob/hod.)
3500

 total transport capacity
 (persons/ h.)

KRKONOŠE - GIANT MOUNTAINS - RIESENGEBIRGE - KARKONOSZE 

1x jízda / Fahrt / ride / jazda = 10 bodů/Punkte/points/punktów (DOPÍK - A, POMÍK - B)             *+100 Kč = záloha na čip. kartu
1x jízda / Fahrt / ride / jazda =   5 bodů/Punkte/points/punktów (BOBÍK - C)        /advance on a keycard  

 dospělí / Erwachsene děti / Kinder senioři / Senioren
 adult / dorośli children / dzieci  seniors / seniorzy

 HS VS HS VS HS VS
1 den / Tag / day / dzień 430 350 340 270 390 320
2 dny/ Tage / days / dni * 800 670 620 480 750 590
3 dny / Tage / days / dni * 1150 920 820 650 1030 810
4/7 dny / Tage / days / dni * 1490 1190 1050 850 1320 1050
5/7 dny  / Tage / days / dni * 1750 1390 1250 1000 1550 1230
6/7 dny  / Tage / days / dni * 1990 1600 1450 1160 1780 1440
7 dní  / Tage / days / dni * 2190 1740 1590 1300 1990 1590
 9:00 – 12:30 299 240 230 190 280 230
11:00 – 16:00 380 310 280 230 360 280
14:00 – 16:00 230 190 180 150 220 180
  3 hod. / Std./ hours / godz.  299 250 230 190 280 230
  4 hod. / Std./ hours / godz. 350 290 260 200 330 270
15 dní v sez. / Tage / days / dni * 3500 2650 3300
 S sezóna/Saison/season/sezon* 7900 6200 7350
100 bodů/Punkte/points/punktów * 450 350 420
200 bodů/Punkte/points/punktów * 740 530 680
300 bodů/Punkte/points/punktów * 890 650 800
1x jízda / Fahrt / ride / jazda 55 45 55
MLÝN - D    - dětský vlek / Kinderskilift / children's lift / wyciąg dziecięcy
½ den / Tag / day / dzień  130
1 den / Tag / day / dzień  170

Ceník jízdného
Fahrpreisliste - Pricelist of fare - Cennik opłat za przejazd

vlek/lift:     DOPÍK - A
POMÍK - B
BOBÍK - C

HS - hlavní sezóna   VS - vedlejší sezóna
kategorie: děti - do 150 cm výšky; senioři - nad 65 let 
Jízdenka je nepřenosná na další osobu! 
(s vyjímkou bodových karet)
Provozovatel vleků neručí za ztrátu jízdenky.

HS - główny sezon   VS - poza sezonem
kategorie: dzieci - do 150 cm wzrostu; seniorzy - ponad 65 roku życia
Bilet jest nieprzenośny na inne osoby!  
(z wyjątkiem kart punktowych)
Operator wyciągu nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie biletu.

HS - Hauptsaison   VS - Nebensaison
Kategorien: Kinder- bis 150 cm Höhe; Senioren- ab 65 Jahren
Die Fahrkarte ist auf andere Personen nicht übertragbar!
(mit die Ausnahme von Punktkarten)
Der Betreiber haftet nicht für den Verlust der Fahrkarte.

HS - high season   VS - o� season
categories: children - under 150 cm; seniors - over 65s
Tickets are non-transferable!
(with the exception of the point-ticket)
The operator is not liable for lost tickets.

Provozovatel - Betreiber - Operator - Zarząd: 

Arrakis, s.r.o.
Revoluční 264, 542 01 Žacléř, CZ           Tel.: +420 499 776 555, +420 499 776 146                    e-mail: info@skizacler.com        www.skizacler.com, www.skizacler.cz 

celková délka sjezdovek / total lenght of ski tracks: 5000 m

PRKENNÝ DŮL 1, CZ 542 01 ŽACLÉŘ
phone: +420 499 776 555, +420 603 827 575

e-mail: info@zelenymlyn.com

www.zelenymlyn.com info: www.skizacler.com

590 m n. m.
dolní stanice
/bottom station

840 m n. m.
horní stanice 
/top station

Celkový pohled na lyžařský areál Arrakis a východní Krkonoše - Rýchory
Ausblick auf den Skigebiet und östlicher Teil des Riesengebirges - Rehorngebirge
The view of the ski-area and east of The Giant Mountains - The Rýchory
Widok na teren narciarski oraz wschodnie Karkonosze - Rýchory
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 The ski area Žacléř - Prkenný Důl 
 offers its visitors wide open downhill courses 
 of all difficulties daily maintained. 
The drop is 260/1050 m. The runs are covered with artifical 
snow in the area of about 10 hectares. Skidata automatic 
dispatching system offers more of transport rates and also 
the possibility to use contactless data carriers. 3 ski lifts 
+ 1 childrens ski lift, ski equipment hire and ski service, 
ski school and free parking site with the capacity of 120 
places, buffets for fast refreshment and 
the dining house Zelený Mlýn are available.
The top station of ski lift is a starting point for tourist 
skiroutes. Towards the chalet Rýchorská bouda connected 
to The Giant Mountains cross-country skiing track.

 Kompleks narciarski 
 Žacléř - Prkenný Důl 
oferuje gościom codziennie przygotowywane
atrakcyjne trasy zjazdowe o różnym stopniu trudności. 
Różnica poziomów 260/1050 m. Nartostrady są zaśnieżane 
w sposób sztuczny na powierzchni około 10 ha. Automatyczny 
system odprawy Skidata oferuje wiele stawek za jazdę i możliwość wykorzystania 
bezdotykowych nośników danych. Do dyspozycji jest 3 wyciągi narciarskie + 1 wyciąg dziecięcy, 
wypożyczalnia sprzętu sportowego i ski-serwis, szkoła narciarska, 
bezpłatny parking o pojemności 120 miejsc parkingowych, 
kioski bufetowe i restauracja Zielony młyn. 
Górna stacja wyciągów narciarskich jest punktem wyjścia tras 
biegówkowych. Trasa w kierunku schroniska Rýchorská bouda 
nawiąza do Karkonoskiej Trasy Narciarskiej.

 Das Skiareal Žacléř - Prkenný Důl 
 bietet den Besuchern täglich vorbereitete Pisten 
 mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
Der Höhenunterschied ist 260/1050 Meter. Die Pisten werden 
auf einer Fläche von etwa 10 ha künstlich verschneit. Das auto- 
matische Abfertigungssystem Skidata bietet viele Fahrtarife an 
und eine Möglichkeit kontaktlose Datenträger zu benutzen. 
3 Skilifte + 1 Kinder-skilift, Skiverleih mit Skiservice, 
Ski-schule, ein kostenfreier Parkplatz mit einer 
Kapazität von 120 Plätzen, Restaurant Zelený Mlýn und 
Imbissstuben stehen Ihnen zu Verfügung.
Die obere Station der Skilifte ist ein Ausgangspunkt von 
Lang-laufskiwegen in Richtung zu Rýchorská bouda 
und zum Riesengebirgsskiweg.

 Lyžařský areál 
 Žacléř - Prkenný Důl 
nabízí návštěvníkům denně upravované 
prostorné sjezdovky všech typů obtížností. 
Převýšení je 260/1050 m. Sjezdovky jsou technicky 
dosněžovány na ploše ca 10 ha. Automatický 
odbavovací systém Skidata nabízí velké množství 
jízdních tarifů a použití bezdotykových karet. 
K dispozici jsou 3 lyžařské vleky + 1 dětský 
lyžařský vlek, půjčovna lyžařských potřeb 
a skiservis, lyžařská škola, bezplatné parko-
viště s kapacitou 120 míst, objekty rychlého 
občerstvení a restaurace Zelený Mlýn. 
Horní stanice je výchozím bodem turistických 
běžkových cest. Trasa směrem k Rýchorské boudě 
se napojuje na Krkonošskou lyžařskou cestu.

 Wir bieten Ihnen
einen angenehmen Unterkunf 

2 familien 4-bettzimmern 
und  2- oder 3-bettzimmern.

Alle haben
eigene Sozialeinrichtung. 

Bei uns verbringen Sie
einen ruhigen

und angenehmen Aufenthalt 
zu allen Jahreszeiten.

Žacléř  (1 km)
Pohraniční podhorské město, k dispozici 
jsou všechny standardní služby.
Das gebirgsvorland Grenzstädtchen, alle 
Standarddienstleistungen sind vorhanden.

Stachelberg  (3 km)
Prohlídka pevností, 
tématické expozice 
a naučná stezka;
Die Besichtigung der 
Grenzbefestingung, 
die Themenexposition 
und der Lehrfußweg;
info: www.stachelberg.czinfo: www.zelenymlyn.com

Východní Krkonoše - Rýchory 
Krásná horská příroda

a výborné podmínky k pěší
a cykloturistice

Městké muzeum Žacléř
- stálá expozice z bohaté historie regionu.
- Stadtmuseum - die Permanentexposition 
über die reiche Geschichte der Region.

Oddělená jídelna pro ubytované hosty.
Ein abgetrennter Speiseraum für Pensionsgäste. 

Nabízíme příjemné ubytování 
2 rodinné 4 lůžkové pokoje
a  2- nebo 3 lůžkové pokoje

s vlastním sociálnín zařízením.

U nás strávíte klidný 
a příjemný pobyt

ve všech ročních obdobích.

info: www.zacler.cz

Das östlicher Riesengebirge
- das Rehorngebirge

Die wunderschöner bergig Landschaft
mit hervorragenderen Bediengungen

für Wanderungen und Radtouristik 

Naše stylová restaurace 
Vám nabízí

příjemné posezení, 
a výbornou českou

i mezinárodní kuchyni.

Unser stilvoll Restaurant bietet Ihnen 
ein angenehmes Zusammensein. 
Die ausgezeichnete Küche bietet 

eine große Auswahl böhmischer und 
internationaler Speisen.

Restaurant

Kinderspielplatz, Terrasse, 
Schwimming-pool, Parkplatz

terasa, dětské hřiště, bazén, parkoviště

Pension

Naše tipy
na výlety do okolí:

Unsere Tips
für Ausflüge: 

Sněžka  (1602 m)
- sedačková lanovka, vyhlídka,
hřebenové pěší túry;
Schneekoppe 
- der Sessellift, der Aussicht-
spunkt, die Gipfeltouren

Černá Hora  (1299 m)
- kabinová lanovka, hřebenové 
pěší nebo cyklookruhy;
- die Kabinenbahn, der Aus-
sichtspunkt, die Wanderwege 
und Radwanderwege

 ZOO Dvůr Králové
info: www.zoodvurkralove.cz

Adršpašsko-teplické skály
- pískovcové skalní město;
- Das Sandsteinfelsenstadt 
von Adršpach (Aderspach) 
und Teplice (Weckelsdorf)

Polského pohraničí 
- Krkonoše, města Karpacz nebo 
Jelenia Góra aj. (k dispozici jsou 
turistické i formální přechody)

Das polnischer Grenzgebiet 
- das Riesengebirge, die Städte 
Karpacz oder Jelenia Góra u.a.

Park Miniatur
Kowary, PL

Sauna
Wellness 


