
Název Město Poloha Výlevka Dobití Voda Denní Noční Kontakt Další info
Parkoviště autobusové 

nádraží Špindlerův Mlýn Mapa ano ano ano ano ano 603 235 743 10 míst pro karavany

Stanové místečko Sv. Petr Špindlerův Mlýn Mapa ano ano ano ano ano 727 941 332 www.skiareal.cz/sluzby-leto/stanove-mistecko-svaty-petr

Parkoviště P1

Rokytnice nad 

Jizerou Mapa ne ne ne ano ano

733733053, 

731100193

celoroční provoz, parkoviště navazující na LD Horní Domky, letní sezona: 

bikepark ROCK-IT-NICE, lanový park, sjezdy na koloběžkách, WC při 

provozu lanové dráhy

Parkoviště P4

Rokytnice nad 

Jizerou Mapa ne ne ne ano ano

733733053, 

731100193 celoroční provoz

Parkoviště P3

Rokytnice nad 

Jizerou Mapa ne ne ne ano ano

733733053, 

731100193 zimní provoz

Jablonec nad Jizerou, 

parkoviště v centru

Jablonec nad 

Jizerou Mapa ne ano ano ano ano Hlídané - kamerový systém

Odstavná plocha pro 

automobily pod Lesním 

Domem Janské Lázně Mapa ano ano ano ano ano 736 751 909

Celoroční provoz. Parkování 1 den (0.00 - 24.00 hod.) = 70,- Kč, odběr 

elektrické energie – 1 den = 250,- Kč, k dispozici WC, sprcha, dětský pult 

a výlevka. Platba za parkování a odběr elektrické energie u obsluhy 

parkoviště – kontakt 736 751 909

Parkoviště sportovní areál 

Vejsplachy Vrchlabí Mapa ne ne ne ano ano jen parkoviště, jednodenní stání karavanů a obytných aut se toleruje

Parkoviště u Kulturního 

domu Střelnice Vrchlabí Mapa ne ne ne ano ano jen parkoviště, jednodenní stání karavanů a obytných aut se toleruje

Přírodní kulturní areál 

Bojiště
Trutnov Mapa ano ano ano ano ano 776 251 814

prostorný areál, občerstvení, snídaně, sprchy, toalety, ohniště, grilly, 

dřevo na zátop, možnost přespání v teepee s podlahou nebo na 

plošinách ve stromech, letní kino v amfiteátru po celou sezónu (každou 

sobotu), komunitní zahrádka, třííděný odpad, kulturní program, internet;  

sezónní provoz: květen - září (včetně)

TrutnovTrails

Lhota u 

Trutnova Mapa ne ne ne ano ano parkoviště pro trutnovské traily, v přírodě, stání se toleruje

Parkoviště na Úpické Trutnov Mapa ne ne ne ano ano

parkoviště na NS Den bitvy u Trutnova, křižovatka NS a silnice Trutnov - 

Starý Rokytník

https://mapy.cz/turisticka?x=15.6006126&y=50.6183346&z=17&q=50.7242797N%2C%2015.6032297E
https://mapy.cz/turisticka?x=15.6032297&y=50.7243205&z=17&q=50.7201919N%2C%2015.6149319E
http://www.skiareal.cz/sluzby-leto/stanove-mistecko-svaty-petr
https://mapy.cz/turisticka?x=15.4762178&y=50.7368747&z=17&source=traf&id=54830
https://mapy.cz/turisticka?x=15.4721411&y=50.7327773&z=17&source=traf&id=54833
https://mapy.cz/turisticka?x=15.4729737&y=50.7335598&z=17&source=traf&id=54832
https://mapy.cz/s/jajocefojo
https://mapy.cz/turisticka?x=15.7859689&y=50.6341655&z=17&source=traf&id=52862
https://mapy.cz/turisticka?x=15.5957228&y=50.6200427&z=17&source=traf&id=42578
https://mapy.cz/turisticka?x=15.6105930&y=50.6317664&z=16&source=traf&id=39044
https://mapy.cz/turisticka?x=15.9062953&y=50.5530948&z=17&source=coor&id=15.9062953%2C50.5530539
https://mapy.cz/turisticka?x=15.9653834&y=50.5795609&z=18&source=coor&id=15.9651956%2C50.57975
https://mapy.cz/turisticka?x=15.9653834&y=50.5795609&z=18&q=50.5539397N%2C%2015.9138308E

