
   

 

Lyžařská střediska v Orlických horách 

Na mapě jsou vyznačeny SKI centra, areály a parky, které jsou vzdáleny od Rokytnice do 40 km (jízda autem do cca 

40min). 



   

 

SKI areál FARÁK (Farský kopec) 

Délka trasy od chalupy Jůlinčino údolí do SKI areálu v Rokytnice v Orlických horách: 3 km. 

Disponuje vlekem a 350 metrů dlouhou sjezdovkou. Trasa je vhodná i pro začínající lyžaře a školní výcviky, stejně 
tak i pro všechny milovníky zimních sportů. Horní stanice vleku je navíc východiskem pro běžecké trasy po hřebeni 
hor.  
V provozu je také lyžařská škola a půjčovna s lyžařským servisem. 
 
Sjezdové tratě: 
 
Sjezdovka dlouhá 350 m s převýšením 60 m. 
 

KONTAKT:  
Antonín Štefek,David Rajnoha,Roman Štěpánek - OUTDOOR SPORT,s.f.o 

U Nádaží 264 

517 61 Rokytnice v O.h. 

 

Tel.: +420 603 879 344, +420 732 938 480 

WEB:  http://www.outdoor-sport.cz/ 
E-mail: outdoor@rokytnice.cz, farak@rokytnice.cz 

 

 

  



   

 

SKI AREÁL ŘÍČKY 

Délka trasy z Rokytnice do SKI areálu Říčky:  9km . 

Ski Říčky patří mezi největší a nejlepší lyžařská centra v Orlických horách. Samozřejmostí je umělé zasněžování. 

Vrch Zakletý je navíc křižovatkou oblíbených běžeckých tras po hlavním hřebeni hor. V blízkosti střediska lze 

zdarma parkovat na parkovišti s kapacitou 300 osobních automobilů a 15 autobusů. V provozu je nová 

čtyřsedačková lanovka o délce 1200 metrů.  

Sjezdové tratě: 

 Slalomka - délka cca 1000 m, pro zkušené, sportovní lyžaře.  

 Sjezdovka - délka cca 1200 m, pro středně zkušené lyžaře.  

 Loučky - délka cca 1500 m, pro začátečníky a rodiče s dětmi, krásné rodinné lyžování.  

 Můstek - délka cca 350 m, večerní lyžování, Snowpark.  
 
KONTAKT:  
Ski centrum 239  
517 62 Říčky v Orlických horách 
 
Tel.: +420 494 595 559 
WEB: www.skiricky.cz 
E-mail: info@skiricky.cz 
 



   

 

SKI areál NELLA, Bartošovice 
 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu NELLA: 13,5 km. 

Areál uspokojí jak lyžaře, tak i snowboardisty. Pro snowboardisty je připraven speciální snowpark s překážkami  
a skoky, kde mohou zdokonalovat své dovednosti.  
 

Pro skupiny je možné domluvit termíny večerního lyžování na telefonu +420 728 522 402. 

Dětský vlek (200m) je vhodný hlavně pro začínající lyžaře. V jeho blízkosti se nachází též lyžařská škola, která  
ho využívá pro svoji výuku a díky čemuž mají i děti, které se neúčastní lekcí, možnost používat některé pomůcky 
patřících právě k lyžařské školičce. Tento vlek slouží též začínajícím dospělým lyžařům a snowboardistům.  

Sjezdové tratě: 

2 sjezdovky 

 
Vleky 
Poma  - 400 m, osvětlený vhodný pro večerní lyžování 
Dětský provazový - 200 m, vhodný pro začínající lyžaře 
 
KONTAKT:  
Lyžařský areál Nella 
Bartošovice v Orlických horách 
 
Tel.: +420 728 522 402, +420 602 696 977 
WEB: http://nella.cz/ 
E-mail: vlek@johnnell.cz 
 

 



   

 

SKI areál Zdobnice 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu Zdobnice: 9,5 km. 

Ski areál Zdobnice nabízí sjezdovky vhodné jak pro začátečníky, tak i pokročilé lyžaře.  
Je tu také areál pro snowboardisty. K dispozici je půjčovna lyží, běžek, servis a úschovna. Parkování je bezplatné.  
 

 

Sjezdové tratě: 

 Hlavní, modrá, délka 500 m.  

 Parková, modrá, délka 400 m.  

 Loučky, modrá, délka 400 m.  

 Valčenka, červená, délka 650 m.  

 Dětská a Dětské hřiště, délka každá 50 m.  

 Malý snowpark s překážkami  

 

KONTAKT:  
Zdobnice 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 
Tel.: +420 604 764 734 
WEB: http://skizdobnice.cz/ 
E-mail: info@skizdobnice.cz 
 

 



   

 

Sportareál České Petrovice 

Délka trasy od chalupy do sportareálu České Petrovice: 21,7 km. 

Prioritou areálu je rodinné prostředí a příjemné zázemí, které je ideální především pro rekreační lyžaře, rodiny  

s dětmi a začátečníky. Sjezdovky se nacházejí v nadmořské výšce 650-740 m.n.mořem a díky rozsáhlému systému 

technického zasněžování a orientaci sjezdovek k severu, umožňuje středisko kvalitní lyžování přibližně od poloviny 

prosince až do konce března.  

Sjezdové tratě: 
 

 Červená, délka 600 m 

 Modrá, délka 500 m 

 Crossová – snowpark, délka 450 m 

 Louky, délka 600 m 

 Dětské – pokročilé, délka 380 m 

 Dětské – začátečník, délka 100 m 

 Dětské hřiště, délka 90 m 
 

KONTAKT: 
Sportareál České Petrovice 
České Petrovice 58  
56401 Žamberk  
 
Tel.: +420 465 635 052 
WEB: www.ceskepetrovice.com 
E-mail: info@ceskepetrovice.com 



   

 

SKI areál Černá Voda 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu Černá Voda: 19,3 km. 

Ski areál v Černé Vodě nabízí sjezdovku o délce 800 metrů, snowpark, U-rampu a zázemí pro lyžaře. Lyžařský areál 
je vhodný pro rodiny s dětmi i snowboardisty a též pro pořádání lyžařských kurzů. 
 
Sjezdové tratě: 
 
Celková délka trait je 800 m a U-rampa se skokanskými můstky 
 
 
KONTAKT: 
Orlické Záhoří 2 
 
Tel.: +420 494 593 118 
        +420 494 593 142 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

SKI areál Bedřichovka 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu Bedřichovka: 21 km. 

Velmi výhodné je lyžování na Bedřichovce pro rodiny s dětmi. Zdejší klidné prostředí je mimořádně příjemné. 

Bedřichovku navíc ocení i ostřílení lyžaři. Je tu rovněž dětský vlek a lyžařská školička.  

 

Sjezdové tratě: 

Sjezdovka – délka 500 m, obtížnost modrá s dojezdem do roviny. 

KONTAKT: 
Orlické Záhoří 
517 64 Rychnov nad Kněžnou 
 
Tel. +420 737 346 521 
WEB: www.bedrichovka.cz 
E-mail: info@bedrichovka.cz 
 

 
 
 
 

mailto:info@bedrichovka.cz


   

 

SKI areál MLADKOV - Petrovičky 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu Mladkov - Petrovičky: 25, 8 km. 

 

Lyžařský areál s jedním vlekem. Součástí areálu je i snowpark.  

 

Sjezdové tratě: 
 
Modrá sjezdovka 560 m, převýšení 139 m 
 
KONTAKT: 

 

 
Tel.: +420 736 414 467 
WEB: www.ceskehory.cz/ski-areal/mladkov-petrovicky.html 

E-mail: sport.mladkov@orlicko.cz 

 

 

 

 

 

Mladkov - Petrovičky 

Tělovýchovná jednota Sport Mladkov 



   

 

SKI areál Na dlouhých honech 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu Na dlouhých honech: 17,3 km  

Ski areál leží v obci Dlouhoňovice, v bezprostřední blízkosti Žamberka. Je dobře přístupný ze silnice Ústí nad Orlicí - 

Žamberk. Parkoviště je přímo u vleku - zdarma. Lyžařům je k dispozici teleskopický vlek, dětský vlek, SNOWPARK, 

bufet, denní místnost, sociální zařízení, udržované běžecké tratě, možnost zajistit instruktora lyžování. Skiareál je 

vybaven systémem umělého zasněžování, osvětlením a strojem na úpravu svahu Kassbohrer Pisten Bully 240.  

Areál disponuje free Wifi. 

Sjezdové tratě: 
 
Sjezdovka A   250 m (převýšení 50 m) 
Sjezdovka B   250 m (převýšení 50 m) 
Lesní               400 m (převýšení 50 m)  
  

 

KONTAKT: 
Pod Vlekem 
564 01 Dluhoňovice 
 
Tel.: +420 604 203 363 vlek, +420 465 614 791 
WEB: www.dlouhonovice.cz/sportoviste 

E-mail: sportoviste@dlouhonovice.cz (kontakt na instruktory lyžování) 

 

 



   

 

SKI AREÁL v Deštné (Sport Profi) 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu v Deštné: 21 km. 

K dispozici je celkem sedm vleků a 1 sedačková lanovka o přepravní kapacitě 5 300 osob za hodinu, 6 sjezdovek  
a snowpark. Skiareál v Deštné patří spolu se Ski Říčky k nejlépe vybaveným zimním střediskům Orlických hor.  
V Deštné se můžete se těšit na 4 kilometry plně zasněžovaných sjezdovek. Parkování je zdarma s kapacitou 600 
osobních automobilů. Vedle toho je v areálu lyžařská škola s dvěma vleky, ski servis a půjčovna lyží. Večerní 
lyžování se provozuje pravidelně na 1,2 km osvětléné sjezdovce. Pro příznivce adrenalinu je v areálu Gravity park - 
snowpark, kde si užijete na railech a skocích nebo můžete zlepšovat své dovednosti pod dohledem zkušených 
riderů. 

Sjezdové tratě: 
 

 Závodní  850 m (černá sjezdovka) 

 Sportovní  900 m (červená sjezdovka) 

 Turistická  1250 m (modrá sjezdovka) 

 Marta  650 m (modrá sjezdovka) 

 Tréninková  300 m (modrá sjezdovka) 
 Zákoutí  500 m (černá sjezdovka) 

 
KONTAKT: 
Deštné v Orlických horách 345 
 
Tel. +420 492 601 192 
WEB: www.skicentrumdestne.cz 

 



   

 

SKI areál Umbule 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu Umbule: 26,8 km. 

Areál se nachází na Kunčicích 3km od centra města Letohrad. Je to severní svah kopce Umbule s nadmořskou 

výškou 385m n. m. - 492m n. m. s parkovištěm zdarma přímo u vleku. Možnost večerního lyžování při osvětlení při 

počtu 10 osob a více do 21:00 každý den. 

Sjezdové tratě: 
 
Modrá sjezdovka 800 m (převýšení 107 m) 
 
 
KONTAKT: 
Kunčice 116, Letohrad 
 
Tel.:  +420 608 467 762 
WEB:www.ceskehory.cz/umbule 
          www.kuncice.eu 
E-mail: vlek@kuncice.eu 
 

 

 



   

 

SkI areál Bystřec 

Délka trasy od chalupy do SKIareálu Bystřec: 31,7 km. 

V areálu se nachází jedna sjezdovka červené obtížnosti a vlek typu KV-400. Areál nabízí večerní lyžování, parkovací 

místa a občerstvení. 

 

Sjezdové tratě: 
 
Sjezdovka Bystřec 400 m dlouhá (převýšení 88 m)  
 
KONTAKT: 
 
Tel.: +420 604 530 940 
WEB: www.skibystrec.xf.cz 
E-mail: m.vanicek@bystrec.cz 
 

 

 

 

 



   

 

SKI areál Čenkovice 

Délka trasy od chalupy do SKI areálu Čenkovice: 36,4 km. 

Ski areál nabízí lyžařské a snowboardové školy, celou řadu sjezdových tratí. Parkoviště k dispozici kryté a hlídané. 
Také zde mate možnost využít projížďku za sněžným skútrem s nádhernými výhledy na panoramata Čenkovic, 
Orlických hor 
 
 
Sjezdové tratě:  

 Nad parkovištěm – délka 380 m, převýšení 150 m. Obtížnost: modrá  

 Junior – délka 150 m, převýšení 50 m. Obtížnost:  modrá 

 Snowpark/večerní lyžování – délka 300 m, převýšení 100 m. Obtížnost: modrá 

 Čenkovická sjezdovka/večerní lyžování – délka 400 m, převýšení 100 m. Obtížnost: modrá  

 Vigona/večerní lyžování – délka 400 m, převýšení 100 m. Obtížnost: modrá 

 Svitavská sjezdovka – délka 1000 m, převýšení 210 m. Obtížnost: červená  

 Třebovská sjezdovka – délka 1000 m, převýšení 210 m. Obtížnost: červená  

 Mlýnice červená – délka 2150 m, převýšení 400 m. Obtížnost: červená  
 

KONTAKT:  

561 64 Čenkovice 83 

 

Tel.:  +420 602 402 333 
WEB: www.skicenkovice.cz 
E-mail: libor@skicenkovice.cz 

 



   

 

SKI park Červená Voda 

Délka trasy od chalupy do SKI parku Červená Voda: 39,6 km. 

 

Ve Ski parku Červená Voda neleznete 2 nejdelší sjezdovky Orlických hor. Pestrý profil, dostatečná šíře tratí  

a převýšení 399 metrů odpovídají vašim nejnáročnějším požadavkům. Šířka a sklon tratí, rozsáhlý snowpark, 

lyžařská stezka pro nejmenší a samostatný svah lyžařské školy, jsou vhodné pro rodinné lyžování. Nachází se zde  

 i vyhřívaná čtyř sedačková lanovka s bublinou. 

Sjezdové tratě: 

 Heroltická sjezdovka 2290 m – mírnější. 

 Mlýnická sjezdovka 2150 m – kombinuje červenou a modrou náročnost. 

 Sjezdovka Kid parku má mírné převýšení a je skvělá k výuce nejmenších a začátečníků. Lyžařský vlek 

Kidparku je osazen moderním řízením včetně frekvenčního měniče, který dovoluje regulovat rychlost. 

 

KONTAKT: 

Skipark Červená Voda, s.r.o. 

Mlýnický Dvůr č.e.8, 561 69 Králíky 

 

Tel.: +420 606 039 166 (lyžařská škola), +420 724 290 022 (skipasy) 

WEB: www.skiparkcervenavoda.cz 

E-mail: prochazka@skiparkcervenavoda.cz 

 

http://www.skiparkcervenavoda.cz/cz/sluzby/snowpark
http://www.skiparkcervenavoda.cz/cz/sluzby/lyzarska-skola
http://www.skiparkcervenavoda.cz/cz/sluzby/lyzarska-skola

