Skiareál Deštné - Na Špičáku (Roznět)
Popis resortu
Lyžařská střediska v Deštné se rozkládají u stejnojmenné obce v Orlických horách. Nachází se zde
dva zimní sportovní areály. Jmenují se Na Špičáku (Roznět) a Skicentrum Sport profi. Areál Na
Špičáku nabízí jednu sjezdovku, malý snowpark a dětskou bobovou a sáňkařskou dráhu.

Skicentrum Sport profi je větší a najdete zde více sjezdových tratí všech náročností, které uspokojí
i zdatné lyžaře. V jedné z turisticky nejvyhledávanějších částí Orlických hor západně od obce Deštné
se do výšky 833 metrů nad mořem tyčí hora Plasnický Špičák. Na úpatí této hory se necelých
500 metrů od obce nachází lyžařský areál Na Špičáku (známý také pod názvem Roznět). Pro své
návštěvníky má připravenou méně náročnou sjezdovku s vlekem, která je vhodná zejména pro rodiny
s dětmi, školy a lyžařské výcviky.
Sjezdová trať je dlouhá 610 metrů, široká 75 metrů a rozkládá se v nadmořské výšce 655 až
720 metrů. Přilehlý teleskopický vlek, který je vybavený digitální elektronikou pro plynulé zpomalení
nebo zrychlení při rozjezdu, odbaví až 500 osob za hodinu. Trať má lehčí úroveň a je vhodná pro
začátečníky a méně náročné lyžaře. Po celou zimní sezónu je sjezdovka strojově upravována, pro
snowboardisty jsou zde připraveny umělé překážky v malém snowparku.
U lyžařského areálu přímo pod sjezdovkou naleznete bezplatné parkoviště. Nechybí zde ani sociální
zázemí nebo vytápěné občerstvení s venkovním posezením. K oblíbeným aktivitám patří místní
sáňkařská a bobová dráha. Pro děti je v areálu připraven malý dětský koutek se skluzavkou a
houpačkami, na vyžádání probíhají v restauraci projekce pohádek pro nejmenší. Půjčovna a servis
lyžařského vybavení jsou vzdáleny od areálu 500 metrů přímo v obci Deštné, kde najdete i ubytování

v místních chalupách a penzionech.
Destinace

Východní Čechy

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Příběhy, které se odehrály v okolí
Krajem ducha Rampušáka: , GPS: 50.3231361,16.3895031
Křišťálový třpyt sněhových vloček: , GPS: 50.3046434,16.3506512

Doporučená místa
Kozí chlívek: , Tel: +420734622699 , Email: info@kozichlivek.cz, Adresa: Deštné v Orlických
horách č.p. 220, GPS: 50.29996,16.3524981
Hotel Alba: , Tel: +420732481924, Email: albinamada@seznam.cz, Adresa: Deštné v
Orlických horách 180, GPS: 50.2986219,16.3706322
Hotel Alba - restaurace: , Tel: +420732481924, Email: albinamada@seznam.cz, Adresa:
Deštné v Orlických horách 180, GPS: 50.2986219,16.3706322
Horská chata RADOST: , Tel: +420774624679, Email: chata.radost@seznam.cz, Adresa:
Plasnice 124, Deštné v Orlických horách, GPS: 50.3146667,16.3177222
Chmelařovic chaloupky: , Tel: +420737243932, Email: chaloupkydestne@gmail.com,
Adresa: Deštné v Orlických horách 436, GPS: 50.2998103,16.3750164

