Skiareál Malá Úpa
Popis resortu
Skiareál Malá Úpa se nachází nedaleko centra stejnojmenné příhraniční horské obce. Díky své
poloze ve východní části Krkonoš a vysoké nadmořské výšce nad 1000 metrů nad mořem garantuje
skvělou kvalitu sněhu po celou zimní sezónu.

Jedná se o lyžařské středisko, které nabízí svým návštěvníkům pestrou skladbu sjezdovek pro
začátečníky, rodiny s dětmi i zdatnější a zkušené lyžaře. Rozkládá se v překrásném prostředí
Krkonošského národního parku. Skiareál Malá Úpa, který se také zkráceně nazývá “SkiMU“, je
tvořen dvěma lyžařskými středisky Pomezní boudy (Pomezky) v Horní Malé Úpě a U Kostela
v centrální části obce. Poskytuje osm sjezdových tratí malé a střední obtížnosti o celkové délce více
jak 3,5 kilometru.
Místní sjezdovky jsou bezpečné, přehledné a profesionálně pravidelně upravované rolbou. Svahy jsou
vybaveny systémem umělého zasněžování. Samozřejmostí je osvětlení některých sjezdovek pro
oblíbené večerní lyžování. Areál nabízí dvě náročnější červené sjezdovky, pět modrých sjezdových
tratí pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi a jeden mírný žlutý výukový svah. Své síly si můžete
rovněž poměřit s přáteli na slalomovém svahu s pevnou časomírou. Součástí areálu jsou dva parky
s dětskými vleky a množstvím různých pomůcek ke zpestření dětského lyžování a výuky lyžování a
snowboardingu.
Pod dohledem profesionálních instruktorů mohou s učením ve škole začínat děti již od tří let. Výuka
je prováděna zábavnou formou a na závěr se vždy pořádají závody, kdy každý z účastníků kurzu získá
diplom a věcnou cenu. Přepravu lyžařů v celém areálu zajišťuje šest klasických vleků, dva dětské

vleky a jeden pojízdný koberec v dětském parku. Délka vleků činí 3400 metrů a celková přepravní
kapacita je 4870 osob za hodinu. Návštěvníci mohou využít parkování v celém areálu na třech
vyhrazených parkovištích do pozdních večerních hodin a do vyčerpání kapacit zdarma. Ostatní
záchytná parkoviště v okolí jsou zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
Ve vyhlášením zimním středisku najdete dostatek místa pro ubytování, odpočinek i občerstvení.
SkiMU House na Pomezkách je moderní horská restaurace, kde si můžete dopřát kvalitní
občerstvení. Hlad vám zaženou polévky, hotová jídla české kuchyně nebo stálá nabídka smažených
pokrmů či domácí pizzy. Pochutnat si můžete také na čerstvých domácích koláčích. Tato restaurace
byla nominována v roce 2012 na Stavbu roku. Z přilehlé terasy a proskleného interiéru provozovny je
krásný výhled na okolní sjezdovky. Další bar a občerstvení najdete pod spodní stanicí vleku
U Kostela. Posezení na terase i v teple uvnitř baru přijde po sportování jistě vhod.
V Horní i Dolní Malé Úpě je řada horských hotelů, penzionů a apartmánů. Moderní zimní areál nabízí
služby lyžařské školy, která zajišťuje výuku jízdy na lyžích, snowboardu i na běžkách. Zároveň škola
provozuje půjčovny značkového sportovního vybavení a příslušenství, úschovnu zavazadel a osobních
věcí a profesionální skiservis. Pro milovníky bílé stopy je v okolí připraveno mnoho kvalitních a
strojově udržovaných běžeckých tras. Tratě jsou součástí Krkonošské magistrály, která prochází
celými Krkonošemi a zahrnuje přes 500 kilometrů skvělých běžkařských stop. Lyžařský areál je
dobře dostupný osobním automobilem.
Pokud se nechcete dopravovat po vlastní ose, jezdí do Malé Úpy pravidelný skibus, který mohou
držitelé skipasů využívat zdarma. Lyžařský areál je vhodný pro trávení poklidné rodinné dovolené,
aktivní odpočinek i lyžařské školní výcviky. V letním období je místní lokalita vyhledávaná milovníky
turistiky, horských kol a dalších sportovních aktivit.
Destinace

Krkonoše a Podkrkonoší

Trasa

0 km | 0 hodin

Povrch
Typ aktivity Sjezdové lyžování

Filmová místa v okolí
Iluzionista: , GPS: 50.712371,15.715223
Ti kluci si vážně nedaj říct. Podívej se, Boženko. Teď byli v sámošce, nakoupili...: ,
GPS: 50.686389,15.718056

Příběhy, které se odehrály v okolí
Ve stopách šerpů na nejvyšší českou horu: , GPS: 50.7360171,15.7399457
Jak kutnohorské stříbro změnilo Krkonoše: , GPS: 50.7280447,15.7310994
Malé Alpy ve střední Evropě: , GPS: 50.678654658752,15.724240808398
Pašerácké příběhy: , GPS: 50.7448469,15.8205392

Doporučená místa
HOTEL****HORIZONT: , Tel: +420499861222, Email: hotel@hotelhorizont.cz, Adresa: Velká
Pláň 141, Pec pod Sněžkou, GPS: 50.69618056,15.73557222
HOTEL****HORIZONT - restaurace: , Tel: +420499861222, Email: hotel@hotelhorizont.cz,
Adresa: Velká Pláň 141, Pec pod Sněžkou, GPS: 50.69618056,15.73557222
Informační centrum Malá Úpa : , Tel: +420499891112, Email: info@malaupa.cz, Adresa:
Horní Malá Úpa čp. 129, GPS: 50.7454158,15.821065
Pomezní bouda: , Tel: +420499891234 , Email: info@pomezni-bouda.cz, Adresa: Horní Malá
Úpa 40, GPS: 50.7461011,15.8220883
DOTEK - dům obnovy tradic, ekologie a kultury: , Tel: +420739203205 , Email:
pavel.vojtech@ekologickavychova.cz, Adresa: Horská 175, Horní Maršov , GPS:
50.6544197,15.8192067

