
Průvodce putování na nejvyšší českou horu Sněžku z Malé Úpy 
Vyjedete autem nebo busem do Horní Malé Úpy na Pomezní Boudy. Pokud jedete na 1 den, auto si zaparkujete třeba u infocentra, kde je možnost nákupu suvenýrů, map, pohlednic  nebo 

získání různých informací. Pokud se chystáte zůstat v Malé Úpě delší dobu, je dobré zaparkovat na vícedenním parkovišti U Sportcentra přímo vedle hranic. 
 

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 od 

Pomezních Bud 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, vhodná pro kočárky a cyklisty – oficiální cyklotrasa. Ocení ji také ti, kteří nemohou chodit náročnějším a členitým terénem. Pokud chcete 

pokračovat od Jelenky dál na Sněžku, kola a kočárky musíte po domluvě zaparkovat na Jelence a odtud se vydat pěšky po červené nebo zelené Traverzem. V zimním období je možno tuto 
cestu zpět na Pomezky využít jako neoficiální sáňkařskou dráhu. 

 

Červená turistická cesta – nejznámější cesta na Sněžku, tzv. Cesta česko-polského přátelství. Protíná celé Krkonoše a začíná či končí u Pomezní boudy, asi 100 m od polské 

hranice. V letních měsících je nástup na červenou od Pomezní boudy, přes sjezdovku a dál do lesa. V zimě se začíná u infocentra, 200 m podél vleku a vlevo lesem. Tato přírodní cesta měří 
k Jelence 3,5 km a je členitější a zábavná. KRNAP zde také zbudoval naučnou Jelení stezku. 

 

Modrá turistická cesta – začíná být stále oblíbenější i přes to, že je nejdelší a nejobtížnější. Turista je ale odměněn neopakovatelnými výhledy na Malou Úpu, Sněžku a do Polska. 

Nástup na trasu je u rozcestníku přímo na hranici, kde se dáte vlevo. První kilometr stoupáte prudce nahoru přírodní cestou. Odpočinete si na vrstevnici – asi 1,8 km, až dorazíte 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. Tato cesta má 4,5 km a vede po státní hranici s Polskem. 
 

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. Odtud se vám naskytne krásný výhled do Slunečného údolí a Lvího dolu. Poslední úsek na Sněžku vystoupáte po žluté, která vede pod lanovkou 

na Sněžku od Pece pod Sněžkou. Zelená cesta je zhruba o 800 m delší oproti červené, kamenitá a porostlá klečí. Sníh zde bývá i v červnu 

 

Čtvrtá cesta vás povede od Spáleného Mlýna – od parkoviště po modré k boudě Jana, odtud vpravo po žluté na Portášky a Růžohorky, se zastávkou na nejvýše 

položené farmě v Česku - Děčínské boudě. Cestu dokončíte po žluté, vedoucí pod lanovkou na Sněžku. 

 
 

Pro zpáteční cestu můžete vybrat některou z výše popsaných variant nebo využít kabinovou lanovku, která Vás sveze do Pece pod 
Sněžkou. Odtud do Malé Úpy autobusem. 


