
     Průvodce putování na nejvyšší českou horu Sněžku z Malé Úpy 
Pohodlně vyjedete až do Horní Malé Úpy-Pomezní boudy. Pokud jedete na 1 den, auto si zaparkujete u infocentra, kde můžete získat různé suvenýry, mapy a pohlednice a  samozřejmě i různé 

informace. (Neparkujte na parkovišti u Lesního zátiší – 1. parkoviště v Horní Malé Úpě po pravé straně, protože platit pak musíte jít na 200m vzdálené parkoviště U celnice). Pokud se chystáte 

zůstat v Malé Úpě delší dobu, je dobré zaparkovat na vícedenním parkovišti u již zmíněné celnice.   

Z Malé Úpy, která se nachází v nadmořské výšce 1050 m.n.m, nemusíte překonávat tak velké převýšení, jako třeba z Pece pod Sněžkou nebo polské Karpacze. K výstupu se Vám zde navíc 

nabízejí tři cesty.  Vaše pouť vždy povede okolo hřebenové boudy Jelenka, kde Vás v každou roční dobu přivítá ochotný personál (pokud je mimosezona a málo turistů, musíte zazvonit). 

Můžete si zde dát točenou malinovku, pivo Trautenberk z místního pivovaru nebo třeba výborné borůvkové knedlíky. 

Žlutá turistická cesta – asfaltová cesta, která k boudě Jelenka měří 3,3 km. Stále mírně stoupáte nahoru, výhled nic moc, jdete lesem. Tato cesta je však vhodná pro rodiny 

s kočárky a pro cyklisty – je zde oficiální cyklotrasa.  Ocení ji také ti, kteří nemohou chodit náročnějším a členitým terénem.  Pokud chcete pokračovat od Jelenky dál na Sněžku, kola nebo 

kočárky musíte zaparkovat na Jelence a odtud se vydat pěšky. V zimním období je možno tuto cestu využít jako neoficiální sáňkařskou dráhu. 

Červená turistická cesta – nejznámější cesta na Sněžku, tzv. Cesta česko-polského přátelství. Tato cesta vede přes celé Krkonoše a její začátek nebo konec je u Pomezní boudy, 

která je vzdálená asi 50m od infocentra v Horní Malé Úpě, směr hranice s Polskou republikou. Před Pomezní boudou se dáte doleva a zde už začíná značení červené turistické cesty. Tato cesta 

měří k Jelence 3,5 km a je přírodní. Tato cesta je členitější a zábavnější než žlutá. KRNAP zde také zbudoval naučnou Jelení stezku.  

Modrá turistická cesta – tato cesta není moc známá, měří asi 4,5km a vede po polské straně. Dostanete se na ni, když půjdete od infocentra směrem k  Pomezní boudě, dále pak 

míjíte po levé straně budovu bývalé celnice a hned za ní stojí rozcestník, který vám ukazuje, že se máte dát doleva nahoru. Jdete vlastně vedle sjezdovky Pomezky. První kilometr stoupáte 

prudce nahoru samozřejmě přírodní cestou. Odměnou za toto úsilí je vám ale krásný výhled na Malou Úpu, Pomezní boudy a také pohled do Polska. Po vrstevnici – asi 1,8 km - dojdete na 

vyhlídku Skalní stůl. Zde se před vámi otevře krásný pohled na Sněžku v popředí s Jelenkou a vpravo polské horské městečko Karpacz.  Z vyhlídky pak již seběhnete asi 1 km do Sovího sedla, 

kde se modrá sbíhá s červenou turistickou cestou a odtud je už v dohledu bouda Jelenka. 

Od Jelenky máte možnost vydat se ke Sněžce buď po zelené  nebo pokračovat po červené. Pokud půjdete po červené, připravte se na asi 500 m dlouhý prudký výstup klečí na vrchol 

Svorové hory. Když se ale vyškrábete nahoru, otevře se vám krásný pohled na Sněžku, která už je téměř na dosah ruky. I přesto, že se zdá tak blízko, půjdete k ní ještě asi 3 km. 

Po zelené turistické cestě zvané TRAVERS se vydáte, pokud chcete na vlastní oči vidět místo, kde do úbočí hory v roce 1945 narazilo německé letadlo Junkers, které převáželo raněné německé 

vojáky z fronty. Tato cesta vede po vrstevnici, takže nepřekonáváte žádné převýšení. Odtud je i krásný výhled do Slunečného údolí a Lvího dolu. Poslední úsek na Sněžku vystoupáte po žluté, 

která vede podél trasy bývalé lanovky z Pece.  Zelená cesta je celkově asi o 800m delší oproti červené, kamenitá a porostlá kořeny kleče. Sníh zde bývá i v červnu 

Zpět se můžete vydat druhou cestou, než kterou jste šli nahoru.  Pokud se chcete vrátit zpět do Malé Úpy, ale tentokrát ke Spálenému Mlýnu, můžete se vydat ze Sněžky po žluté pod 

lanovkou. Dojdete na Růžohorky, odtud po zelené na Portášky - zde se můžete kochat krásnými výhledy na Světlou a Černou horu a Velkou Úpu, případně sjet lanovkou dolů do Velké Úpy. 

Pokud budete pokračovat pěšky, vydejte se krásnou přírodní Pěnkavčí cestou – zelená turistická. Na této cestě na vás čekají pohledy na Sněžku zezdola, do Lvího dolu a také na luční enklávu 

Šímovy chalupy. Cesta pak končí u penzionu Pavlovka, jen pár kroků od autobusové zastávky Spálený Mlýn. 

… nebo pro zpáteční cestu využijete kabinovou lanovku, která Vás sveze do Pece pod Sněžkou a odtud do Malé Úpy autobusem. 


