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Strategický plán obce Malá Úpa pro období 2015 - 2023

1 Charakteristika obce
Obec Malá Úpa leží v severní části Královéhradeckého kraje při hranicích s Polskem přibližně
20 km vzdušnou čarou severně od okresního města Trutnov. Malá Úpa je typicky horskou obcí
charakterizovanou lučními enklávami a rozptýlenou zástavbou. Obec se rozkládá na rozloze
2 665 ha a patří mezi nejvýše položené obce v České republice. Nejvyšším bodem katastru je
Sněžka s výškou 1 602 m n. m. a nejnižším bodem v lokalitě Spálený Mlýn ve výšce 702 m n.
m. Administrativním centrem obce s nejhustší zástavbou jsou Pomezní Boudy – 1050 m n. m.
Celé území Malé Úpy leží v I., II. a III. zóně Krkonošského národního parku. Vymezení
národního parku je významnou limitou rozvoje obce, ale zároveň zvyšuje atraktivitu jejího
území. Obec má jedinečné přírodní prostředí s výjimečným rekreačním potenciálem.
Klimatické poměry jsou ve svém úhrnu jedním z určujících faktorů funkční využitelnosti území.
Malá Úpa se administrativně dělí na dvě katastrální Obrázek 1 -Lokalizace obce Malá
území - Horní Malou Úpu (19,24 km2) a Dolní Malou Úpa
Úpu (7,41 km2). Hranice je dána státní hranicí s
Polskou republikou, na Sněžce obchází Českou
boudu a jde vlevo od lanové dráhy Růžová hora Sněžka, která v této části včetně stanic spadá do
katastru Malé Úpy. Hranice s katastrem Pece pod
Sněžkou sleduje trasu cesty Růžohorky - Sněžka.
Před Růžohorkami se odklání vpravo a posléze
navazuje na směr vodoteče Mesnerovy strouhy.
Zhruba na úrovni Portášových Bud klesá do Jeleního
dolu a sleduje trasu Jeleního potoka a dále po
vodoteči Úpy ke Spálenému Mlýnu. Odtud lemuje
luční enklávu až na Janovy boudy. Potom opět klesá
do údolí Úpy a vrací se po silnici II/252, obchází
hájovnu a stoupá po pravé straně údolí směrem ke
kostelu. Pod chatou Karkulka se odklání vpravo od
luční enklávy a stoupá po místní vodoteči až na
rozcestník, odtud v trase cesty na Lysečinské Boudy
Zdroj: www.google.cz/maps
a nahoru ke státní hranici. Nejjižnější hranice je
s katastrem Velká Úpa - Pec pod Sněžkou a hranice
vpravo od vodoteče Malé Úpy v katastru Lysečiny - Albeřice. Vzhledem k řídké zástavbě a
velikosti katastrálních území obou částí obce, se k určení polohy používá určení dle místních
lokalit, které jsou uvedeny v tabulce níže.
Rozptýlená zástavba je jedním ze základních fenoménů genia loci Malé Úpy. Proto není
záhodno, aby v Malé Úpě došlo k výstavbě bytových či apartmánových domů s velkými
ubytovacími kapacitami, které by nezapadaly do horské krajiny a mohly by zcela zničit
jedinečný krajinný ráz Malé Úpy. Mimo výše zmíněné negativní dopady na krajinu je zde ještě
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fakt, že tyto velkokapacitní domy by byly po většinu roku (mimo hlavní sezónu) nevyužívané a
obci z nich neplynou příslušné ubytovací poplatky.
Tab. 1 – Přehled místních lokalit na katastru obce Malá Úpa
Název lokality
Charakteristika lokality
Pomezní Boudy
Správní a administrativní centrum
Hustší zástavba
Hranice s Polskem
U Kostela
Klidová zóna s ústřední atraktivitou – kostel sv. Petra a Pavla
Sjezdovka U kostela
Spálený Mlýn
Nejnižší bod Malé Úpy
První kontaktní místo pro auta i pro turisty z Pece
Krkonošské údolí
Údolí od kostela ke Spálenému Mlýnu
Páteřní komunikace spojující Dolní a Horní Malou Úpu
Latovo údolí
Údolí od Spáleného Mlýna k Boudě Jana
Chalupy podél silnice, zejména pro individuální rekreaci
Nové Domky
Lokalita mezi Pomezními Boudami a U kostela (Moravanka)
Typické horské chaloupky opravované do různých stylů
Skibusy v zimě
Černá voda
Lokalita mezi Pomezními Boudami a Eliščiným údolím
ČOV
Eliščino údolí
Údolí mezi Černou vodou a Rotterovými Boudami
Podél Malé Úpy
Rotterovy Boudy
Enkláva s výhledy na Sněžku
Dostupná jak z hlavní silnice, tak i z komunikace vedoucí z Černé
vody ke kostelu
Smrčí
Lokalita ležící mezi Spáleným Mlýnem a Pomezními Boudami
Původně určena jako jediné rozvojové místo
Žacléřské Boudy
Žacléřské Boudy a Niklův vrch
Roztroušená zástavba mimo hlavní silnici
Šímovy chalupy
Luční enkláva s tradičními horskými chaloupkami
Vesnická památková zóna
Zdroj: Obecní úřad Malá Úpa
K 1. 1. 2015 v obci (ve všech jejích částech) žilo 146 obyvatel, velkou část obyvatelstva tvoří
podnikatelé a majitelé rekreačních zařízení. Průměrná hustota zalidnění činí 5,47 obyv./km2,
což řadí Malou Úpu mezi obce s vůbec nejnižší hustotou zalidnění v České republice. Pro
porovnání průměrná hustota zalidnění pro Královéhradecký kraj činí 116,2 obyv./km2 a pro
Českou republiku jako celek je tato hodnota zhruba 132,3 obyv./km2.
Administrativně sledované území spadá do správního obvodu obce s pověřeným obecním
úřadem Svoboda nad Úpou, správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov, okresu
Trutnov, Královéhradeckého kraje a historické země Čechy.
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Obec je členem dvou mikroregionů: Krkonoše – svazek obcí a měst a Svazek obcí Východní
Krkonoše. Na území Malé Úpy území funguje Místní akční skupina Hradecký venkov o.p.s.

1.1 Historie obce
Malá Úpa má vzhledem ke svému historickému vývoji významný a svébytný kulturně historický
potenciál. Oblast dnešní Malé Úpy byla dlouho bez osídlení, jelikož rozvoji osídlení bránila
existence špatně prostupného hvozdu a výrazné výškové rozdíly terénu. Do 16. století tímto
územím neprocházely ani žádné obchodní cesty, zájem o území dnešní Malé Úpy je spojen
s nálezy rudných žil a drahých kamenů, následně s těžbou dřeva, jehož využití bylo spojeno
s těžbou zmíněných rud a drahých kamenů. Počátek osídlení území Malé Úpy se datuje do
druhé polovině 16. stol., kdy zde byla zahájena těžba dřeva pro kutnohorské doly a oblast byla
rozsáhle osídlována kolonisty z alpských zemí. Kritická situace v zásobování Kutné Hory
dřevem v polovině 16. století vedla na základě doporučení majitele vrchlabského panství
Kryštofa Gendorfa k zahájení těžby v královských trutnovských lesích v povodí Velké a Malé
Úpy, odkud bylo po úpravě řečiště plaveno do blízkosti Kutné Hory - Starého Kolína. Obydlí
přistěhovalců byla stavěna v blízkosti míst těžby a s jejich postupem se dostávala do vyšších
poloh a blíž k vrcholům Krkonoš. Kolonisté měli po vyčerpání místních lesů přejít do Orlických
hor, kam bylo plánováno převedení těžby dřeva. Díky rozhodnutí královské komise r. 1609
zůstává část osadníků v horách, kde vystavěli svá chudá obydlí a během úpadku v průběhu
třicetileté války se hlavním zdrojem jejich obživy stává pastevectví a travaření. Vzniká tak
osobitá, svérázná forma hospodaření, označovaná jako „budní hospodářství“.
Specifická forma budního hospodářství, těžba dřeva, rudy a pastevectví ovlivnily horskou
přírodu. Většina bud byla postavena pod horní hranicí lesa, v oblasti smrčin, kde byly
nejvhodnější klimatické, fyziologické a hospodářské podmínky. Budní hospodářství, jehož
vznik byl předurčen osobitými půdními a klimatickými podmínkami Krkonoš ve spojení s tradicí
přinesenou sem alpskými osadníky, doznalo největšího rozmachu v 18. století. Zrušení roboty
a hospodářský pokrok období průmyslové revoluce přináší postupnou změnu i do života
horské oblasti. V letech 1840-1870 se v oblasti Horní a Dolní Malé Úpy těžily a drtily železné
a arzénové rudy, které byly k dalšímu zpracování odváženy do Pece pod Sněžkou.
Od počátku 20. stol. hospodářský vývoj pokračoval pod vlivem cestovního ruchu, avšak obec,
zejména Dolní Malá Úpa si zachovala chovatelský ráz až do poloviny 20. stol. Rozvoje
turistické návštěvnosti hor, způsobeného ekonomickým a politickým rozmachem v 19. stol.,
využívají boudaři k poskytování nejrůznějších služeb turistům. Impulsem k rozšíření zpočátku
značně omezené zimní turistiky byl rozvoj jízdy na saních a především rozšíření lyží koncem
19. stol. Turistické využívání hor v zimním období znamená změnu v životě místních obyvatel,
pro něž překonání zimy bývalo nesnadné. Nejvýznamnější změnu ve vývoji osídlení
představuje odsun německého obyvatelstva po roce 1945, který narušuje historickou
kontinuitu vývoje oblasti. Rekreační funkce pak dostává dominantní charakter.
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1.2 Obyvatelstvo
K 1. 1. 2015 žilo v obci Malá Úpa celkem 146 obyvatel. Obec se tak řadí mezi populačně malé
obce Královéhradeckého kraje. Z Historického lexikonu obcí ČR, který uvádí data od roku
1869, je patrné, že obec Malá Úpa dosáhla svého maxima v počtu obyvatel při sčítání lidu
v roce 1890 a to 1 153 obyvatel, což je značně více než v současnosti. Od té doby již počet
obyvatel klesal, nejvýrazněji klesl po druhé světové válce, kdy klesl na hranici 600 obyvatel do
roku 1950 (přímé následky války) a v období 1950-1961 (následky vysidlování a změny
ekonomického hospodaření státu), kdy klesl na 137 obyvatel. Vůbec nejméně obyvatel žilo
v Malé Úpě v roce 1991, kdy obec čítala pouhých 78 občanů. V posledních cca 25 letech se
počet obyvatel opět zvyšuje, je to ovšem do značné míry způsobeno nahlášenými majiteli
místních ubytovacích zařízení. Do roku 1890 žilo více obyvatel v části Dolní Malá Úpa, od
tohoto roku se počet obyvatel v jednotlivých částech vyrovnává, až v roce 1950 je
zaznamenán výrazný úbytek obyvatel Dolní Malé Úpy, který se do roku 1961 opět ztrácí
poklesem počtu obyvatel v Horní Malé Úpě.
Graf 1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci Malá Úpa dle SLDB v období 1869 – 2011
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Zdroj dat: ČSÚ (údaje k 31. 12. daného roku), Zdroj dat: Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005 a SLDB
2011, ČSÚ
Za posledních deset let se počet obyvatel nijak výrazně nezměnil, v porovnání s předchozím
bouřlivým vývojem. Od roku 2006, kdy v obci žilo 125 obyvatel, byl zaznamenán mírný a
kolísavý populační nárůst až do roku 2010, což je za posledních deset let populačně nejsilnější
rok – v obci žilo 153 obyvatel. Velkou roli hrál příchod nových obyvatel z důvodu zvyšující se
turistické atraktivity a rozvoje podnikání na venkově. Po roce 2010 počet obyvatel spíše klesal
až do roku 2014, po kterém opět došlo k jeho nárůstu až na konečný stav 146 obyvatel. Vývoj
stabilizace obyvatelstva se jeví jako nepříznivý, neodpovídá předpokladům dřívějších SÚP
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(1976 a 1990). Přechodně ubytovaných, kteří mají trvale hlášený pobyt mimo Malou Úpu a pracují
zde a provozují rekreační zařízení je asi 140 v zimě, 100 v létě.
Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v obci Malá Úpa v období 2005 – 2015
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Zdroj dat: ČSÚ (údaje k 31. 12. daného roku), Zdroj dat: Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005 a SLDB
2011, ČSÚ
Celkový počet obyvatel se mění jednak přirozeným pohybem obyvatel (proces rození a umírání)
a jednak mechanicky (migrací obyvatel). Souhrnně se pak hovoří o bilanci obyvatel. V období 20062014 se roční bilance obyvatel výrazně měnila - přirozený přírůstek byl až do roku 2013 kladný, ale
vzhledem k tomu, že se jedná pouze o přírůstek několika obyvatel ročně, nehraje na změně celkového
počtu obyvatel zásadní roli.
Graf 3 Pohyb obyvatel v období mezi lety 2006 a 2015 v obci Malá Úpa
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Kladný přirozený přírůstek je jedním z nejdůležitějších ukazatelů demografického vývoje
obyvatelstva ve smyslu zachování reprodukční funkce obyvatel. Migrační přírůstek nenabývá
v obci Malá Úpa za sledované roky výraznějších hodnot a výkyvů, celkově na změnu počtu
obyvatel měl výraznější vliv – celkové migrační saldo za sledované období bylo 20 osob.
Nejvýraznější nárůst počtu obyvatel migrací zaznamenala Malá Úpa v roce 2008, kdy touto
cestou přibylo v obci 17 obyvatel. Nejvýraznější migrační úbytek byl zaznamenán v letech
2012 a 2013, poté následuje opětovný nárůst počtu obyvatel migrací. Klíčovým úkolem je
zastavit odchod hlavně mladých obyvatel z obce a zatraktivnit obec pro příchod mladých rodin.
Vzhledem k poloze a specifickým podmínkám to nebude jednoduchý úkol, je ale nutné hlavně
zajistit dostatek pracovních příležitostí, nejenom v zimní sezóně, ale i po celý rok. Také je
podstatné poskytnout mladým rodinám dostatečné zázemí občanské vybavenosti, které jim a
jejich dětem umožní pohodlný život (např. školka, škola apod.) a rozšířit nabídku služeb pro
trávení volného času, aby nemuseli za „zábavou“ dojíždět mimo obec. Celkový
přírůstek/úbytek obyvatel za sledované období je součtem přirozeného a migračního přírůstku.
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Malá Úpa byl kladný v letech 2006, 2008, 2010, 2011
a 2014 a naopak záporný v letech 2007, 2009, 2012 a 2013. vyjma let 2008 a 2009 kladný.
Celkový přírůstek za celé sledované období činil 27 obyvatel.
Zahraniční zkušenosti ukazují, že s podporou státu lze horské zemědělství ve spojení
s agroturistikou udržet a dokonce i obnovit. Francouzský plán na zastavení „exodu rural“
(vylidnění zemědělského venkova) je toho příkladem. Vícezdrojové možnosti obživy obyvatel
jsou ostatně pro horské oblasti typické.
Přestože je v obci 146 trvale žijících obyvatel, má obec obyvatel daleko více. Důvodem je
zejména obava z chování místních finančních úřadů a větší anonymita ve velkých městech.
Proto je cílem zvýšit počet trvale žijících obyvatel, mimo jiné i kvůli vyššímu příjmu
z rozpočtového rozdělení daní. Dle dotazníkového šetření s občany obce Malá Úpa, z 45
respondentů jich 57,8 % nemá trvalé bydliště v Malé Úpě, z toho 22,2 % v lokalitě
„Krakonošovo údolí“, 17,8 % v lokalitě „U kostela“ a 13,3 % v lokalitě „Pomezní Boudy“. 31,1
% respondentů uvedlo, že mají v Malé Úpě rekreační objekt.
Ve struktuře obyvatelstva podle pohlaví v Malé Úpě v současnosti poměrně výrazně
převyšují muži nad ženami (přes 60 %), což je v rozporu s celorepublikovým stavem. V roce
2005 dle ČSÚ žilo v Malé Úpě 69 mužů a 64 žen, od tohoto roku postupně podíl mužů nad
ženami poměrně výrazně rostl, až v roce 2015 žilo v Malé Úpě 90 mužů a pouze 56 žen.
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rok

Graf 4 Vývoj počtu obyvatel v obci Malá Úpa v období 2005 – 2015
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Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011
Z hlediska věkové struktury patří obec Malá Úpa mezi pozitivně hodnocené. Malá Úpa má
velmi nízký (pozitivní) index stáří 1 (50,0 k 1. 1. 2014) ve srovnání s krajským průměrem
(123,6). V obci je 2 x více obyvatel ve věku do 15 let než obyvatel v postproduktivním věku,
navíc je zde velmi výrazná složka obyvatel v produktivním věku, která tvoří cca 70 % všech
obyvatel. Průměrný věk v Malé Úpě je 37, 8 let, což je v rámci České republiky skutečně nízká
hodnota. Struktura obyvatel dle základních věkových skupin je znázorněna v následujícím
grafu a tabulce. Vliv na takto nevídanou věkovou strukturu může mít i fakt, že velkou část
obyvatelstva obce tvoří podnikatelé a majitelé rekreačních zařízení, také jejich potomci a také fakt, že
pro starší obyvatele je život v místních podmínkách více náročný.
Graf 5 Věkové složení obyvatel obce Malá Úpa dle základních věkových skupin k 1. 1. 2014
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Průměrný věk obyvatel obce Malá Úpa ve sledovaném období mezi lety 2009 a 2015
postupně stoupal. Nejprve došlo k poklesu z výchozí hodnoty 35,9 let na 35,5 let, poté obec
zaznamenala nárůst až na hodnotu 37,7 let v roce 2013, která přibližně odpovídá i
současnému stavu. Celkově za posledních šest let stoupl průměrný věk o 1,9 roku, což je sice
významný nárůst, ale tento fakt je dán hlavně vysokým počtem obyvatel v produktivním věku.

PRŮMĚRNÝ VĚK

Graf 6 Průměrný věk obyvatel obce Malá Úpa v letech 2009 - 2015
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Zdroj dat: ČSÚ (údaje k 1. 1. daného roku)
Podrobnější informace o věkovém složení obyvatelstva ze SLDB 2011 podává následující
graf, tzv. strom života/věková pyramida. Věková struktura obyvatel v obci Malá Úpa je velmi
nevyrovnaná a také zcela atypická při porovnání s většinou obcí České republiky. Zatímco u
mužů je zde jasně patrná vyrovnaná silná složka obyvatel do 30 let, u žen je v mladších
ročnících mezi pětiletými věkovými skupinami jasně vidět vyšší rozdíl. U obou pohlaví je
populačně nejsilnější skupina obyvatel ve věku mezi 40 a 44 let, což vede k závěru. Ve věku
nad 80 let již v obci žijí pouze ženy.
Graf 7 Struktura obyvatelstva obce Malá Úpa dle pohlaví a věku k 1. 1. 2014
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Z hlediska národnostního složení lze považovat Malou Úpu za národnostně jednotnou obec.
Většina obyvatel (81 %) uvedla národnost českou, slovenskou národnost uvedla jedna žena,
polskou dvě ženy a německou (největší národnostní menšina) národnost uvedli dva muži a
jedna žena. Překvapivě velký počet obyvatel (23) neuvedlo žádnou národnost.
Tabulka 2 Obyvatelstvo obce Malá Úpa podle národnosti dle SLDB 2011
celkem
muži
Obyvatelstvo celkem
166
z toho
česká
135
národnost
slovenská
1
německá
3
polská
2
neuvedeno
23
Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011

ženy
84
68
2
12

82
67
1
1
2
11

Údaj o náboženské víře v obci Malá Úpa vyplnilo 60 % obyvatel. Podle náboženské struktury
v SLDB 2011 patří obec Malá Úpa s 18 % věřících ve srovnání s průměrem za
Královéhradecký kraj (16,5 %) a za Českou republiku (20,8 %) k průměrně religiózním obcím.
Vyšší byl počet věřících nehlásících se k žádné církvi ani náboženské společnosti (16 osob),
počet obyvatel hlásících se k nějaké církvi.
Tabulka 3 Obyvatelstvo obce Malá Úpa podle náboženské víry dle SLDB 2011
celkem
muži
Obyvatelstvo celkem
166
84
Věřící - nehlásící se k žádné
16
7
církvi ani náboženské
společnosti
Věřící - hlásící se k církvi,
14
7
náboženské společnosti
z toho
Církev
7
4
římskokatolická
Církev
2
1
československá
husitská
Bez náboženské víry
71
39
Neuvedeno
65
31
Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011

ženy
82
9

7
3
1

32
34

Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let v Malé Úpě v roce 2011 byla následující.
Nejvýrazněji převládaly skupiny obyvatel se středním vzděláním, 35 % občanů uvedlo při
LSDB 2011 za nejvyšší dosažené vzdělání úplné střední s maturitou, což je dobrý výsledek
v porovnání s KHK (27,4 %) i ČR (27,1 %). Dále byla výrazná skupina, která uvedla střední
včetně vyučení (34 %). Poměrně vysoký je podíl obyvatel s nejvyšším základním vzděláním,
který činí 20 %. Naopak vysokoškolsky vzdělaných obyvatel není v obci dostatek, pouze 7 %
ve srovnání s krajským průměrem, který v roce 2011 činil 10,1 %, který je navíc pod úrovní za
celou ČR (12,5 %).
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Graf 8 Struktura obyvatel obce Malá Úpa dle dosaženého nejvyššího stupně vzdělání v roce 2011 (dle
SLDB)
vysokoškolské
7%
vyšší odborné
vzdělání
2%

základní včetně
neukončeného
20%

nástavbové studium
2%

úplné střední (s
maturitou)
35%

střední vč. vyučení
(bez maturity)
34%

Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011

1.3 Bydlení
Dle SLDB v roce 2011 bylo v obci Malá Úpa celkem 191 domů, z toho 165 rodinných domů
(cca 80 %), 3 bytové domy a 23 jiných typů budov. Na takto malou obci je existence 3 bytových
domů poměrně zvláštním úkazem, stejně tak 23 jiných typů budov.
Před druhou světovou válkou byla Malá Úpa populačně silnější než v současnosti, což se
projevilo také vyšším počtem obydlených domů, i domů celkově. V roce 1869 bylo v obci 209
domů, následně počet domů rostl až do roku 1930, kdy bylo v Malé Úpě 225 domů. Po druhé
světové válce a následném odsunu německého obyvatelstva a celkovém vysidlování pohraničí
klesl počet domů o 177 na 46 domů. Poté počet domů dále klesal až do roku 1981, kdy bylo
v obci pouze 27 domů. Po revoluci dochází opět k obnově původních domů a také k výstavbě
nových domů, což se projevilo hlavně v období mezi lety 2001 a 2011, kdy vzniklo celkem 135
nových domů, což bylo způsobeno růstem turistické atraktivity tohoto území. V současnosti
připadá na jednoho obyvatele více jak jeden dům (191 domů, 146 trvale žijících obyvatel), což
jasně dokazuje, že velká část vlastníků domů zde nežije a domy pronajímá k rekreačním
účelům. Z celkového počtu 191 domů bylo v roce 2011 pouze 51 domů (cca 27 %) trvale
obydlených. Z celkového počtu 135 nově vzniklých domů mezi lety 2001 a 2011 jich je pouze
10 trvale obydlených, většina trvale obydlených domů vznikla ještě před rokem 1970. Trvale
obydlené jsou ještě 3 bytové domy a 15 budov jiného typu. Podíl domů mezi jednotlivými
částmi Malé Úpy byl vždy relativně vyrovnaný, až do roku 1950 bylo o něco málo více domů
v Dolní Malé Úpě, kde v této době byly lepší životní podmínky. Po vysidlování následkem
druhé světové války a změny režimu došlo k přesunutí těžiště výstavby nových domů do Horní
Malé Úpy z důvodu budování turistické a rekreační infrastruktury. Tento trend se výrazněji
projevil až v období 2001-2011.
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Graf 9 Dlouhodobý vývoj počtu domů v obci Malá Úpa dle SLDB v období 1869 – 2011
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Zdroj dat: Historický lexikon obcí ČR 1869 – 2005 a SLDB 2011, ČSÚ (údaje k datu sčítání)
Lehce nadpoloviční většina (55 %) obydlených bytů se dle SLDB 2011 v obci Malá Úpa
nacházela v rodinných domech, 10 obydlených bytů bylo v 3 bytových domech a 17
v ostatních budovách. V obci Malá Úpa je vysoký podíl domů ve vlastnictví fyzických osob,
naopak nízký podíl bytů ve vlastnictví státu případně obce a žádné bytové družstvo. Jeden
bytový dům je vlastněn formou spoluvlastnictví.
Tabulka 4 Struktura domovního fondu v obci Malá Úpa dle SLDB 2011
celkem
rodinné
domy
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
fyzická osoba
vlastnictví
obec, stát
domu
bytové družstvo
spoluvlastnictví

bytové
domy

ostatní
budovy

191
51
37
9
1

165
33
27
5
-

3
3
2
1

23
15
8
4
-

1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000

14
12
3
5
6

12
7
2
2
3

1
1

2
4
1
3
2

2001 - 2011
Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011

10

6

1

3

z toho podle
období
výstavby nebo
rekonstrukce
domu

Územní plán z roku 2006 s změnou v roce 2012 obsahuje mnoho neúnosných požadavků
investorů na přeměnu pozemků na stavební pozemky. V současné době se připravuje nový
územní plán, který by měl odpovídat současné legislativě a reagovat na významné potřeby
obce. Lokalita Pomezní Boudy je přirozeným centrem obce a jedná se o jedinou oblast, která
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je vhodná k dalšímu limitovanému rozvoji. Zastavitelné plochy jsou již dány současným
územním plánem, takže případné změny budou promítnuty do nového územního plánu.
Uvažuje se o vytvoření přirozeného centra Pomezních Bud (náves, náměstí), které by
podpořilo místní komunitu i turistický ruch. V současném územním plánu bylo jako další
rozvojové území považováno Smrčí. Tento plán je vhodné přehodnotit. V případě řešeného
území se bude prakticky vždy jednat o rozptýlenou zástavbu, aby zůstal zachován původní ráz
horské obce. Pouze v lokalitě Pomezní Boudy je možnost určitého zahuštění, které bude
odpovídat místním měřítkovým vztahům.
Tabulka 5 Obydlené byty v obci Malá Úpa podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností
dle SLDB 2011
celkem
rodinné
bytové
ostatní
domy
domy
budovy
Obydlené byty celkem
60
33
10
17
z toho
ve vlastním
26
19
2
5
právní
domě
důvod
v osobním
6
6
užívání bytu vlastnictví
nájemní
6
3
3
družstevní
z toho s
1
3
1
1
1
počtem
2
10
3
3
4
obytných
3
13
7
3
3
místností
4
6
3
2
1
5 a více
12
11
1
Zdroj dat: SLDB, ČSÚ 2011
Základním znakem, který je typický z urbanistického hlediska pro území Malé Úpy, je
rozptýlená zástavba v lučních enklávách, která má pouze dílčí zahuštění v dvou tradičních
centrech a to „U Kostela“ a na Pomezních Boudách. Tento urbanistický fenomén musí být při
rozvojové zástavbě zachován. I dle názorového průzkumu veřejnosti uvedli občané, že
pozitivem obce je její roztroušená zástavba – s tím související původní stavby, absence
megalomanských projektů. Naopak za významný problém uvedli respondenti neuvážené
zásahy do rázu obce (například nové stavby), rozestavěné objekty v okolí kostela, rozšiřování
ubytovacích kapacit, domy postavené k rodinným účelům, které se nakonec využívají k
pronájmu a neodvádí z toho poplatky obci. Celkem 32 % respondentů je proti výstavbě a
podporují výstavbu pouze v případě, že výsledná stavba bude sloužit veřejnému zájmu. 23 %
bylo proti veškeré výstavbě, 13,5 % by povolilo výstavbu pouze na Pomezních boudách a 9 %
by naopak další možnosti výstavby rekreačních chalup uvítalo.

1.4 Ekonomika a trh práce
Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci celkem 88 ekonomicky aktivních osob, 75
ekonomicky neaktivních osob a pouze 3 osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou. Méně než
polovina místních obyvatel je zaměstnána (47 %), z toho drtivá většina spadá do kategorie
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zaměstnanců, zaměstnavatelů, popř. živnostníků. V roce 2011 bylo v obci pouze 6
nezaměstnaných osob. Do ekonomicky neaktivních spadalo v roce 2011 přes 45 % obyvatel
obce, z toho téměř polovinu tvořili studenti. Nepracujících žen v důchodu žilo v obci v daném
roce 2x více než nepracujících mužů v důchodu. Největším problémem ekonomiky obce Malá
Úpa je velmi výrazná sezónnost ekonomických aktivit, kdy přes se zimní a méně výrazně i letní
období je zde práce dostatek, naopak v mezisezóně na jaře a na podzim je situace nepříznivá,
kdy listopad a duben jsou měsíce prakticky bez ekonomické aktivity.
Tabulka 6 Obyvatelstvo obce podle ekonomické aktivity dle SLDB 2011
Ekonomická aktivita
Celkem
Ekonomicky aktivní
v tom zaměstnaní
v tom
zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
pracující studenti a učni
pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
v tom nepracující důchodci
ostatní s vlastním zdrojem obživy
osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby
žáci, studenti, učni
Nezjištěno
Zdroj: ČSÚ

88
82
75

muži
48
44
42

v tom
ženy
40
38
33

2
3
2

1
1
-

1
2
2

6
75
21
5
14

4
35
7
1
7

2
40
14
4
7

35
3

20
1

15
2

Při porovnání struktury ekonomické aktivity 2 se strukturou ve vyšších územních celcích
zjistíme, že podíl ekonomicky aktivních je v obci Malá Úpa (53 %) výrazně vyšší jak ve
srovnání s SO ORP Trutnov (47,4 %), tak i při porovnání s Královéhradeckým krajem (47,6 %)
a Českou republikou (48,7 %) jako celkem. Jedná se zároveň i o nadprůměrnou hodnotu
v rámci velikostních skupin obcí do 199 obyvatel, kde podíl ekonomicky aktivních obyvatel
vykazuje průměrnou hodnotu 46,4 %.

2

Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby starší 15 let bez rozdílu pohlaví, které si vydělávají prací anebo aktivně práci hledají,
tj. splňují požadavky na zařazení mezi zaměstnané a nezaměstnané. Do této skupiny tedy nepatří osoby, které z objektivních
nebo subjektivních důvodů nepracují pro výdělek. Skupina ekonomicky neaktivních zahrnuje všechny děti ve věku do 15 let,
dále žáky a studenty navštěvující vzdělávací a studijní instituce, starobní důchodce, nemocné a invalidní občany, ženy
v domácnosti, nebo takové, kteří žijí z renty či úspor.
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Graf 10 Srovnání podílu ekonomicky aktivních obyvatel v obci s vyššími územními celky dle SLDB
2011
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Zdroj: ČSÚ
V obci Malá Úpa působilo v roce 2015 celkem 85 registrovaných ekonomických subjektů z toho
58 se zjištěnou aktivitou, tj. 68 %. Nejvíce aktivních ekonomických subjektů působilo v
terciárním sektoru, tzn. službách, a to téměř 59 % všech aktivních subjektů v obci. Druhý
nejvyšší počet podnikatelských subjektů působil v primárním sektoru (zemědělství a lesnictví)
a to téměř 21 %. A nakonec v sekundárním sektoru (průmysl a stavebnictví) působilo necelých
14 % aktivních ekonomických subjektů. Do některého ze sektorů nelze zařadit 7 % ekonomický
subjektů. Nejvíce aktivních ekonomických subjektů dle právní formy v obci v roce 2015 tvořili
živnostníci (39 subjektů), 7 obchodních společností a 7 zemědělských podnikatelů. K 31. 12.
2013 působily v obci 2 podnikatelské subjekty s 6–19 zaměstnanci a 7 subjektů s 1–5
zaměstnanci. 29 subjektů působilo individuálně bez zaměstnanců. V současné době patří mezi
nejvýznamnější zaměstnavatele poskytovatelé služeb, především provozovatelé horských bud
a lyžařských vleků.
Graf 11 Struktura registrovaných aktivních ekonomických subjektů v obci k 31. 12. 2015
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Zdroj: ČSÚ
Jednou z významných charakteristik prostorových vazeb sídla je vyjížďka za prací a do škol.
Z obce Malá Úpa dle výsledků SLDB 2011 vyjíždělo pouze 27 obyvatel (tj. 18 % všech
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obyvatel), z toho 12 za prací a 15 do škol. Tyto ukazatele jsou mnohem nižší než krajský (24
%) či celostátní (27 %) průměr. Mimo obec vyjížděli v roce 2011 jen dva obyvatelé, z toho
jeden do sousedního Polska. Do škol vyjíždělo celkem 100 % (tj. 15) všech žáků, učňů a
studentů mimo obec, jelikož se v obci nenachází žádná vzdělávací instituce. Nejbližší školy se
nacházejí v Peci pod Sněžkou a Horním Maršově.
Tabulka 7 Vyjíždějící do zaměstnání a škol v obci dle SLDB 2011
Celkem
27
12
8
2

Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání
v tom
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného kraje
zahraničí
vyjíždějící do škol
mimo obec

1
1
15
15

Zdroj: ČSÚ
Vývoj podílu nezaměstnaných v obci ve srovnání s vyššími územně správními celky ukazuje
následující graf. Před hospodářskou krizí kopírovala křivka vývoje nezaměstnanosti v obci
Malá Úpa trendy vyšších územních celků. Během hospodářské krize, jež v ČR započala v roce
2008, se podíl počtu nezaměstnaných v Malé Úpě nacházel na nejlepší hodnotě (rok 2009) ve
srovnání s vybranými vyššími územními celky, ovšem poté začala nezaměstnanost v obci
stoupat. Data za rok 2012 a 2013 nejsou dostupná z důvodu metodiky změny výpočtu
nezaměstnanosti.
Graf 12 Vývoj podílu počtu nezaměstnaných v obci ve srovnání s vyššími územními celky v období
2007–2015 (údaje jsou vztaženy k 31. 12. daného roku)
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Zdroj: ČSÚ
V období stabilizace v ČR v letech 2014 a 2015 podíl nezaměstnaných v obci paradoxně stále
stoupal a to až na úroveň 10,5 % v roce 2015. Malá Úpa obcí zaměřenou téměř výhradně na
cestovní ruch. Většina obyvatel je zaměstnána v tomto nestabilním odvětví, což se negativně
projevilo ve statistikách nezaměstnanosti ke konci roku 2015, kdy kvůli nedostatku sněhové
pokrývky provozovatelé vleků nezprovoznily sjezdovky a řadě poskytovatelů ubytování se
nezaplnila volná lůžka. Sektor služeb, jež je dominantním odvětvím v Malé Úpě, tak byl kvůli
nepřízni počasí nejvíce zasažen. K 31. 12. 2015 vykazovala Malá Úpa po Lamperticích a
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Horním Maršovu třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných v SO ORP Trutnov. Při srovnání se
všemi obcemi v okrese Trutnov vykazovala Malá Úpa 6. nejvyšší podíl nezaměstnaných.
Vzhledem k malé populační velikosti obce a sezónnosti ekonomických aktivit je míra nezaměstnanosti
snadno ovlivnitelná nečekanými událostmi a trend je dlouhodobě v Malé Úpě spíše opačný, kdy je
nezaměstnanost hlavně v sezóně velmi nízká.
Rozpočet obce
Nástrojem finančního hospodaření obce je rozpočet. Rozpočtové hospodaření podává obraz
o příjmech a výdajích obce v daném roce. Z rozpočtu je možné vysledovat možnosti obce v
oblasti výše příjmů, které jsou z hlediska výše a druhu dány zejména legislativou, ale i
možnostmi obce při zajišťování dodatečných vlastních příjmů efektivním využíváním vlastního
majetku. Ze zjištěných údajů ze serveru rozpocetobce.cz a uvedeného grafu je patrné, že se
celkové hospodaření obce Malá Úpa ve sledovaném 14letém období 2000–2013 dostalo do
značných záporných hodnot (přes 38 mil. Kč neboli 10,4 tis. Kč na jednoho obyvatele), a to
především vlivem mohutných investic obce (necelých 160 mil. Kč) a výdajů na veřejnou správu
(68 mil. Kč). V roce 2012–2015 získala obec dotace za více než 8 milionu korun z evropských
i krajských zdrojů. Saldo hospodaření obce bylo nejvyšší v roce 2003, kdy se realizovaly
projekty související s odváděním a čistěním odpadních vod, projekty tohoto typu patří
k nejnákladnějším položkám v rozpočtech obcí a velmi často mají dlouhodobější dopad na
budoucí rozpočty. S ohledem na počet obyvatel hospodaří Malá Úpa každoročně s poměrně
vysokými příjmy, na které má dominantní vliv cestovní ruch a je tak nositelem prosperity obce.
V roce 2016 plánuje obec hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. V období 2008-2015 zatížila
rozpočet obce zpronevěra 10 mil. Kč (cca. roční rozpočet obce), kterou se obohatil tehdejší
účetní obce. Pravidelné sledování cash flow obce patří a bude patřit mezi základní předpoklady
dobrého hospodaření.
Graf 13 Příjmy a výdaje obce včetně salda v letech 2000–2013 (v tis. Kč)
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Zdroj: rozpocetobce.cz
Graf 14 Výdaje na investice obce a příjem z dotací pro obec v letech 2000–2013 (v tis. Kč)
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Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější položku na straně rozpočtových příjmů obce. Nejvyšší
daňové příjmy vykazovala obec v roce 2000 a to téměř 13 mil. Kč. V období 2001–2013 se
pohybovaly ročně mezi téměř 3 mil. korun v roce 2001 až do cca dvojnásobku v roce 2009,
průměr daňových příjmů byl ve sledovaném období necelých 4,5 mil. Kč ročně. Daňové příjmy
tvoří zejména výnosy z daně z přidané hodnoty, dále daň z příjmů právnických osob, daň z
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti, daň z příjmů právnických osob za obce a daň z nemovitostí, z níž obec
inkasuje v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní 100 % výnosu. Pro zvýšení podílu
daňových příjmů je potřeba přilákat do obce trvale žijící obyvatele. Do daňových příjmů rovněž
patří i další, z hlediska příjmů méně významné položky, a to místní poplatky (např. poplatek
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ze psů) a správní poplatky. Po daňových příjmech byly nejvýznamnějšími příjmy tzv. nedaňové
příjmy, které v letech 2000–2013 přinesly do obce téměř 48 mil. Kč. Výše nedaňových příjmů
se odvíjí od úspěšnosti hospodaření obce, tvoří je především příjmy z vlastní činnosti. Dalším
významným příjmem rozpočtu obce byly v letech 2000–2013 přijaté dotace, které do obce
přinesly 46 mil. Kč. Dotace se staly největší příjmovou položkou v letech 2003, 2004 a 2011.
Nezanedbatelným příjmem do rozpočtu jsou i kapitálové příjmy, které v období 2000–2013
činily necelých 24 mil. Kč. Kapitálové výdaje se v roce 2006 staly největší příjmovou položkou
obce.
Graf 15 Struktura příjmů obce v letech 2003–2013
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V rozpočtových výdajích mají z hlediska odvětvového členění ve sledovaném období nejvyšší
váhu výdaje na průmyslová odvětví hospodářství – silnice, chodníky, kanalizace, apod.
(průměrně 8 mil. Kč ročně). Do této kategorie je zařazen i cestovní ruch, kde Malá Úpa
vynakládá nejvíce prostředků na provoz turistického informačního centra. Výdaje na
průmyslová odvětví hospodářství jsou následovány výdaji na veřejnou správu – místní správa,
zastupitelstvo, volby apod. (průměrně necelých 5 mil. Kč ročně). Jelikož celé katastrální území
obce spadá do Krkonošského národního parku, tak je potřeba vynakládat značné prostředky i
na ochranu životního prostředí, kam lze zařadit i povinnosti nakládání s odpady, péči o vzhled
obce a veřejnou zeleň. Obec na tuto oblast vydá z rozpočtu průměrně 1,4 mil. Kč ročně. Ve
sledovaném období vydávala obec na chod základní školy průměrně 800 tis. Kč ročně, nejvýše
položená škola v ČR se bohužel v roce 2013 zrušila. Mezi významné položky v rozpočtových
výdajích obce patří i bydlení, komunální služby a územní rozvoj včetně veřejného osvětlení
(průměrně necelých 600 tis. Kč ročně).
Jak již bylo zmíněno na začátku této podkapitoly, obec Malá Úpa je čerpatelem krajských i
evropských dotací. Nejvýznamnějším projektem realizovaným v posledních pěti letech byla
dostavba obecního vodovodu, na který obec získala finanční podporu z evropského Fondu
soudržnosti a Státního fondu životního prostředí MŽP ČR ve výši 7,2 mil. Kč. Celkové náklady
obce se vyšplhaly k 3 mil. Kč. Na další nezanedbatelné projekty, realizované v letech 2012–
2015 získala obec dotace ve výši 0,8 mil. Kč. Jedná se především o projekty navázané na
podporu cestovního ruchu a přilákání návštěvníků do obce. Výjimkami jsou příspěvky
Královéhradeckého kraje na tvorbu nového územního plánu obce a projektové dokumentace
na rekonstrukci ČOV Černá Voda.
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podíl na výdajích

Graf 16 Struktura výdajů obce v letech 2003–2013
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Tabulka 8 Poskytnuté dotace pro obec v období 2012–2015
Název projektu

Dostavba obecního vodovodu
Územní plán obce Malá Úpa
2016–2025
Úprava lyžařských běžeckých
tras Malá Úpa zima 2012–
2013
Podpora turistických
informačních center na rok
2012
Projektová dokumentace:
Rekonstrukce ČOV Černá
Voda
Strojová úprava LBT v obci
Malá Úpa zima 2014–2015
Vybavení obce mobiliářem
Podpora činnosti turistického
informačního centra v Malé
Úpě

Poskytovatel dotace

Rok

Dotace (v Kč)

Spolufinancov
ání obce (v Kč)

Ministerstvo
životního prostředí
Královéhradecký
kraj
Královéhradecký
kraj

2012

7 227 911

3 151 202

2012

315 000

273 000

2012

142 800

102 800

Královéhradecký
kraj

2012

19 000

10 230

Královéhradecký
kraj

2013

145 000

40 000

Královéhradecký
kraj
Královéhradecký
kraj
Královéhradecký
kraj

2014

50 000

neuvedeno

2015

75 000

neuvedeno

2015

38 000

neuvedeno

Celkem

8 012 711

3 577 232

Zdroj: Obec Malá Úpa

1.5 Občanská vybavenost
Na zařízení občanského vybavení obce lze nahlížet ze dvou základních pohledů. V obci se
nacházejí veřejně prospěšná zřízení, která jsou nekomerční a svou činností nejsou schopná
generovat dostatečný zisk na svůj provoz a investiční výdaje, přesto však je žádoucí, aby na
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území obce fungovala. Provoz těchto zařízení zajišťuje většinou obec. Patří sem například
zařízení školská, kulturní (knihovna, amfiteátr) nebo zařízení sociální péče. Vedle této skupiny
lze analogicky vyčlenit druhou skupinu tvořenou zařízeními fungujícími na komerčním principu.
Do této skupiny spadá síť obchodů, ubytovací a stravovací a zařízení služeb. Tato zařízení
jsou provozována soukromými vlastníky a o jejich vzniku nebo udržení plně rozhoduje tržní
poptávka. Celkově je vybavenost obce Malá Úpa přímo úměrná její populační velikosti, navíc
s ohledem na její značně unikátní polohu a také periferní polohu v rámci regionu. Dle občanů
obce zde chybí celoročně otevřený obchod, dětské hřiště, kanalizace a vodovod v lokalitě od
Kostela do Spáleného Mlýna. Dále je třeba doplnit odpadkové koše, lavičky a stojany na kolo.
Nejvíce respondentů postrádalo v obci centrum na Pomezních Boudách (47,2 %), lanovku
(38,9 %), rozhlednu (38,9 %) a až na 4. místě školku (36,1 %). Třetina respondentů také
postrádala školní autobus a stezku pro pěší mezi Spáleným Mlýnem a kostelem.

Školská zařízení
V obci Malá Úpa byla dříve jak mateřská tak základní škola (v jedné budově), obě byly
v nedávné době zrušeny (Základní škola zrušena v roce 2013). Obec uvažuje o opětovném
zřízení mateřské školy, která by se nacházela v novém objektu (současný už nevyhovuje) a
kde by byla lokalizována škola a také hřiště pro její žáky. Uvažuje se o jejím umístění v budově
celnice. V současnosti se nejbližší školské zařízení nachází v Peci pod Sněžkou, součástí
objektu je mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna a v Horním Maršově.
Střední školy a celkově širší nabídka školských subjektů je ve Vrchlabí a Trutnově.

Zdravotnická zařízení a sociální zařízení
Vzhledem k odlehlosti lokality se na území Malé Úpy nenachází žádné zdravotnické ani
sociální zařízení, pouze do Malé Úpy dojíždí lékař ze Svobody pod Úpou, která navštěvuje
obec jednou týdně v úterý v čase 15:30-16:30 a ordinuje v domku Horské služby. Nejbližší
zdravotnická zařízení se nachází Horním Maršově (dětský lékař, zubní ordinace a praktický
lékař), v Peci pod Sněžkou, za širší nabídkou těchto služeb musí občané dojíždět do Vrchlabí
a Trutnova. Nejbližší nemocnice a stanice záchranné služby a rychlé záchranné služby sídlí
v Trutnově a doba příjezdu je okolo 25 minut. V obci také chybí lékárna, nejbližší je v Horním
Maršově. V zimním období zde funguje středisko horské služby. Vzhledem k odlehlosti lokality
a možnostem obce není jednoduché podporovat sociální služby, je v současnosti
nepravděpodobné zde zřizovat nějaké sociální zařízení, obec se bude snažit podporovat
seniory jinými prostředky.

Kulturní zařízení a sportovní zařízení
V obci Malá Úpa je kulturní vybavenost na nízké úrovni, ale když si uvědomíme velikost obce
a také její polohu, je vybavenost kulturními zařízeními dostatečná. Z prostoru v celnici obec
vytvořila Galerii Celnice, což je nejvýše položená galerie v Čechách. Obec se chce i nadále
věnovat zlepšení multimediálního vzdělávacího a kulturního prostor. V obci chybí prvky
kulturní vybavenosti jako je obecní knihovna, kulturní sál a podobně.
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Pro toto území jsou sport a rekreace dvě základní navzájem propojené funkce. Rekreační
charakter řešeného území je pro tuto horskou obec z hlediska finančních zdrojů pro
zaměstnanost a tím i stabilizaci obyvatel nejvýznamnější funkcí. Mimo zimních nabídek pro
sjezdové a klasické lyžování je kladen důraz především na aktivity, které zatraktivní letní
sezónu, případně překryv do mezisezónního období. Do této oblasti spadá i údržba krajiny a
úprava vodních toků, společně s péčí o vysokou zeleň mimo les. Sportovní vybavenost obce
je vzhledem k jejímu zaměření na zimní turistiku daleko lepší než kulturní vybavenost. Malá
Úpa má nejvýše položenou sportovní halu (SKiMU Sport Centrum) v České republice, kde se
nachází jak multifunkční hřiště, tak i sauna. Sportovní hala je otevřená denně od 9:00 do 21:00.
Dále s v Malé Úpě nachází jedno víceúčelové hřiště s minigolfem. Možnost koupání nabízí
pouze Bowling Malá Úpa, kde lze použít koupací sudy s výhledem na Sněžku. Další nejbližší
možnosti jsou v Aquaparku Tropicana, Aquaparku Sandra v Karpaczi, Aquacentru Janské
Lázně a Městském bazénu v Trutnově.

Ostatní vybavenost obce
V Malé Úpě se nachází Obecní úřad v Malé Úpě, sídlí na adrese Horní Malá Úpa 100, 542 27
Malá Úpa v budově bývalé celnice přímo na hranicích s Polskem, v lokalitě Pomezní boudy.
Pobočka České pošty byla v Malé Úpě zrušena, funkci pošty v současnosti nahrazuje
Infocentrum a dle zástupců obce je tento stav sice nevyhovující, ale zlepšení při současném
stavu a obchodní politice České pošty není pravděpodobné. Infocentrum nabízí většinu
standardních poštovních služeb (příjem a výdej vnitrostátních i zahraničních zásilek, příjem
poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO), prodej novin a časopisů, poštovních
známek. Bankomat se nachází v budově infocentra v lokalitě Pozemní Boudy. Nejbližší policie
sídlí v Peci pod Sněžkou a služebna Městské policie se nachází v Trutnově. V Malé Úpě působí hasičská
jednotka – JPO V, zřízenou obcí Malá Úpa a zároveň zde působí Sbor dobrovolných hasičů. Jednotka
dobrovolných hasičů není vybavena na aktivní zapojení do akce, je určena k pomoci
sousedním jednotkám z Horního Maršova, Pece pod Sněžkou a Trutnova. Kromě hašení
jednotka poskytuje jakoukoliv potřebnou součinnost: kácí stromy, čerpá vodu, dělá hlídky atd.
V obci se také nachází jedna církevní stavba, kostel sv. Petra a Pavla, která během letní
sezóny se v kostele slouží mše, ta nejvýznamnější u příležitosti oslav sv. Petra a Pavla.
Mezi každodenně využívané prvky komerční občanské vybavenosti patří zejména pekárna
s možností nákupu základních potravin. Pekárna leží v nově zrekonstruovaném objektu bývalé
pošty (obecního úřadu) a jejím provozovatelem je Bouda Malá Úpa, jehož majitelé si tímto
krokem zajistili dostatek čerstvého pečiva nejen pro své hosty, ale také pro místní obyvatele.
Součástí pekárny je i prodejna se smíšeným zbožím. Dále v Malé Úpě funguje pivovar
Trautenberk s prodejnou, která je otevřena každý všední den od 12 do 16.30 a o víkendech
od 10 do 16:30. V návaznosti na zimní turistice zde působí prodejna sportovního vybavení
Sport&Rent. Nejbližší větší obchody a nákupní centra jsou v Peci pod Sněžkou, ve větší míře
pak ve Vrchlabí a Trutnově.
Díky čilému cestovnímu ruchu je nabídka stravovacích a ubytovacích zařízení v obci více než
dostatečná. V obci je několik restaurací, které poskytují své služby zejména v sezoně. Jedná
se o zařízení Pomezní Bouda, Lesní Zátiší, Bouda Malá Úpa, SKIMU House, Bowling v lokalitě
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Pomezní Boudy, dále v lokalitě U kostela se nachází Restaurace U Kostela, Sokolí boudy,
Moravanka, U dědka a báby a nakonec lokalita Spálený Mlýn disponuje třemi podniky:
Rusalka, Javor a Modrá hvězda.

1.6 Kultura, volný čas a cestovní ruch
Kulturní, společenské a sportovní akce
Malá Úpa je typická malá horská obec, což ji nepředurčuje stát se významným kulturním
a společenským centrem. I přes tento fakt se obec snaží v návaznosti na turistice pořádat
různé místní akce a jejich podpora patří k velkým tématům v řízení města. Pořádají se zde
různé akce typu jarmarky, pálení čarodějnic, sportovní akce, ale i koncerty. Za zmínku stojí
například extrémně náročný triatlon Krkonošman, hry Speciálních olympiád v Horní Malé Úpě,
výstavy fotografií a obrazů a promítání filmů v galerii Celnice, lyžařské závody, závody na
saních, noc loučí, masopustní veselice na lyžích, různé besedy, přednášky a další akce. Letos
bude obec slavit 450. výroční jejího založení.

Cestovní ruch – atraktivity území
Cestovní ruch tvoří vzhledem k charakteru území hlavní obor činnosti místních obyvatel a zdroj
příjmů obce. V posledních letech ovšem obec zaznamenala pokles intenzity cestovního ruchu,
důvodů pro tento fakt je hned několik. Prvním je nedostatečná úroveň ubytování a zvyšující se
nároky hostů, dále zlepšující se nabídka v níže položených lokalitách, než tomu bylo dříve.
Velkou konkurencí je i nabídka ostatních horských středisek jak v České republice, tak i
zahraničí. Vliv má i vznik nových individuálních chat, které znamenají snížení počtu hostů
v ubytovacích zařízeních.
V současnosti je z důvodu snížení zájmu v některých segmentech cestovního ruchu hlavní
cílovou skupinou pro Malou Úpu jednoznačně skupina „rodiny s dětmi“. Snahou je získat
pravidelně se opakujícího návštěvníka, který by do Malé Úpy přijel s rodiči jak dítě a potom
v budoucnu
obec
navštívil i se svými
potomky. Navíc u rodin
s dětmi
je
vyšší
pravděpodobnost,
že
budou
destinaci
navštěvovat pravidelně,
jelikož tento segment
upřednostňuje
jistotu
kvalitní nabídky před
objevováním
nových
a netradičních zážitků.
Z důvodu zacílení na
rodiny s dětmi se v Malé
Úpě nachází několik
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dětských hřišť, které patří objektům nabízející ubytovací služby (Bouda Malá Úpa, U Kostela,
Permoník). Malá Úpa nemá zatím žádné obecní dětské hřiště. Zajímavou službou pro děti jistě
velmi atraktivní je provoz „Vláčku Úpáčku“ - Výletní vláček jezdící na trase: Spálený Mlýn –
Kostel – Pomezní Boudy a zpět, který uveze až 26 osob. Provoz vláčku (hluk a zápach ze
spalování) může vyvolat negativní reakce místního obyvatelstva. Dle dotazníkového šetření
s občany obce většině respondentů činnost vláčku nevadí, někteří mají výhrady k četnosti jízd
(zbytečně mnoho), případně k již výše zmíněnému hluku a zápachu, což by mohla řešit změna
na elektropohon. Další cílovou skupinou jsou sportovně zaměření turisté, skupiny, senioři,
školy atd.
Území Malé Úpy patří k lokalitám s velmi vysokým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu,
k územím s vůbec nejvyšší atraktivitou přírodního prostředí pro cestovní ruch
v Královéhradeckém kraji. Nejvýznamnější turistickou atraktivitou Malé Úpy je nejvyšší hora
Krkonoš i České republiky – Sněžka. Přes Malou Úpu vede na vrchol hned 5 tras (červená,
žlutá, modrá, z Jelenky traverzem, přes Růžohorky a přes Karpacz. V Malé Úpě a jejím
blízkém okolí se nachází ještě 9 vrcholů vyšších než 1 000 m. Jedná se o vrcholy: Svorová
hora (1410 m), Tabule (1282 m), Čelo (1269 m), Lysečinská hora (1188 m), Dlouhý hřeben
(1085 m), Kraví hora (1072 m), Haida (1002 m), Jelení hora (1172 m) a Pěnkavčí vrch (1105
m). Všech 10 vrcholů (společně se Sněžkou) obec Malá Úpa souhrnně propaguje pod
marketingovým označením „Tisícovky“ a na svých webových stránkách uvádí nejlepší trasy
k jejich zdolání.
Velký význam mají i různé naučné stezky.
Turistickým lákadlem cílícím na rodiny
s dětmi je tzv. Pohádková cesta. V Malé
Úpě byla otevřena vycházková cesta plná
krkonošských pohádek a postaviček.
Celkově se jedná o deset zastavení
zaměřených
na
deset
pohádek
odehrávajících se na těchto lokalitách.
Účelem je ukázat dětem specifika
dřívějšího života v Krkonoších. V letní
sezóně zde funguje minibus Pašerák,
který turistům umožnuje navštívit polská
sousední města Kowary a Karpacz.
Pašerák nabízí ideální příležitost podívat
se na historické centrum obou měst, do
několika Parků Miniatur, ke kostelíku
Wang, do Muzea sportu a turistiky, do
dvou akvaparků v Karpaczi a na další
zajímavá místa na polské straně Krkonoš.
V širším okolí je netradičním lákadlem tzv.
vojenské turistiky systém dělostřeleckých
tvrzí a bunkrů.

27

Strategický plán obce Malá Úpa pro období 2015 - 2023
Z pohledu kulturně historických atraktivity není potenciál obce tolik výrazný jako v případě
potenciálu přírodního. Kostel sv. Petra a Pavla je barokní kostel postavený v letech 1788-1789
a ve své době byl nejvýše položeným kostelem v Čechách (v současné době je až na 4. místě,
hned po kostelu na Kvildě, Božím Daru a sv. Tomáši u Lipna), nachází se ve výšce 975 m. V
roce 1806 po zásahu bleskem dřevěný kostel vyhořel. Ihned byla zahájena výstavba nového
kostela a už rok nato v roce 1807 v něm byla sloužena mše svatá. Krátce na to v roce 1889
byl kostel ve větším rozsahu renovován. Poslední oprava proběhla za těžkých podmínek v
roce 1986. Během letní sezóny se v kostele slouží mše, ta nejvýznamnější u příležitosti oslav
sv. Petra a Pavla.
Důležitou kulturní atraktivitou Malé Úpy je galerie Celnice, což je vůbec nejvýše položená
galerie v České republice. Galerie slouží jako kulturní a mystické multimediální centrum, které
nabízí nevšední podívanou a poslyšenou. Výstavy fotografií, cestovatelské přednášky,
přednášky o přírodě od KRNAPu, filmy naučné i zábavné, výtvarné dílny a další kulturně
sociální počiny.
Celkově je nutné pro další rozvoj cestovního ruchu prodloužit pobyt hostů v území, rozšířit
aktivity, které lze provozovat při nepřízni počasí, celkově zlepšit nabídku služeb v obci, lépe
spolupracovat s Pecí pod Sněžkou a polskou stranou (lepší propojení českých a polských
turistických stezek, sjednotit turistické značení – uvádět polské názvy, značení na polské
atraktivity). Dále je důležité lépe „prodat“ Sněžku, jakožto nejvýznamnější turistickou atraktivitu
a využít dobrý přístup k vrcholu z Malé Úpy, popularizovat atraktivity Šímovy chalupy, Kraví
horu, Dlouhý hřeben, chodník Doubrava, Lvíčák, Brána do Polska. Dále je třeba vyřešit situaci,
kdy turisté mezi HMÚ a DMÚ jsou nuceni jít po silniční komunikaci (oblast U Dolu s lokalitou
Spálený Mlýn po pěší stezce podél silnice) – nabízí se propojení těchto oblastí pěšinou podél
silnice. Dle respondentů dotazníkového šetření mezi občany Malé Úpy by bylo vhodné v obci
vybudovat další atraktivity cestovního ruchu. 40 % respondentů zde postrádá rozhlednu, dále
je potřeba vybudovat více odpočinkových míst, tzv. discovery hut, lanové centrum a bazén.
Vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí je třeba více propagovat obec jako destinaci
zdravotní a wellness turistiky. V současnosti obec pracuje na lepším marketingu cestovního
ruchu, zprovoznila webové stránky obce, nabízí trhací mapu, připravuje letáky na letní a zimní akce
a redesign maloúpské brožury. Je zpracován marketingový plán, který představuje celkovou vizi Malé
Úpy.
Malá Úpa má velmi dobře fungující infocentrum, které se nachází v lokalitě Pomezní Boudy
blízko státní hranice. V zimní sezóně je otevřeno od 9:00 do 17:00, mimo sezónu jen do 14:00.
Infocentrum poskytuje standardní služby informačního centra (včetně výměny peněz).

Ubytování
Malá Úpa je typicky rekreačním střediskem a turistika je hlavním zdrojem příjmů obce. Turisté
se mohou ubytovat v různých typech zařízeních, většinou starších horských hotelech,
chalupách, boudách či penzionech. Obecně se obec úrovní ubytování, až na výjimky,
nezaměřuje na náročné hosty. V roce 2014 se počet ubytovacích zařízení v obci zastavil na
hodnotě 47, které nabízí přes 500 pokojů a více než 1 400 lůžek. V současnosti chybí přesná
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statistika, ne všechna zařízení poskytují aktualizované informace, lze tedy počítat až s 2 000
lůžky.
Tabulka 9 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení v obci
Rok
Počet zařízení
Pokoje
Lůžka
2012
2013
2014
Zdroj: ČSÚ

50
49
47

549
517
500

Místa pro stany
a karavany
1 515
1
1 423
1
1 408
1

Z tabulky níže je patrné, že počet hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních
od roku 2012 mírně poklesl, avšak od roku 2013 tyto počty opět rostou a zároveň se zvýšil
průměrný počet přenocování na 4,2 noci. V roce 2014 přenocovalo v obci průměrně 61
návštěvníků denně. Nejnavštěvovanějším měsícem v obci bývá únor (vrchol lyžařské sezóny
s dostatkem sněhové pokrývky).
Tabulka 10 Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v obci
Rok
Hosté celkem Přenocování
Průměrný počet přenocování
celkem
(noci)

2012
2013
2014
Zdroj: ČSÚ

24 891
21 479
22 095

97 127
89 811
92 780

3,9
4,2
4,2

Z dotazníkové šetření vyplynulo, že si více než 2/3 obyvatel nepřeje rozšiřovat ubytovací
kapacity v obci a nemají zde být stavěny domy či domky apartmánového typu, aby tak došlo
k odlišení Malé Úpy od jiných rušných horských středisek. Je však potřeba zvyšovat kvalitu
stávajících služeb. Zároveň je potřeba regulovat novou individuální rekreaci, aby se tak
zamezilo nárůstu chalupářů bez trvalého bydliště v obci.

Stravování
Nabídka stravovacích zařízení je v Malé Úpě velmi nadstandardní. Většina rekreačních
zařízení poskytuje zároveň i stravovací služby pro své ubytované. V obci je několik restaurací,
které poskytují své služby zejména v sezoně a specializují se hlavně na českou kuchyni,
v několika případech nabízejí i pizzu, zdravou stravu nebo hovězí steaky. V lokalitě Pomezní
Boudy se nachází celkem 5 stravovacích zařízení - Pomezní Bouda, Lesní Zátiší, Bouda Malá
Úpa, SKIMU House a Bowling. V lokalitě U kostela jsou otevřeny následující restaurace:
Restaurace U kostela, Sokolí boudy, Moravanka, U dědka a báby (pouze v zimní sezóně). V lokalitě
Spálený Mlýn jsou v provozu 3 restaurace – Rusalka, Javor a Modrá Hvězda. Mimo výše zmíněné se zde
nachází pivovar Trautenberk. Pivovar se nachází ve výšce 1045 metrů nad mořem v prostorách bývalé
Tippeltovy boudy. Byl založen roku 2015, což z něj činí nejmladší přírůstek do rodiny krkonošských
minipivovarů.
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Cykloturistika
Katastrální území Malé Úpy protíná řada značených cyklistických tras. Na území KRNAP, a
tedy i na území obce Malá Úpa, je vybudován systém terénních tras vhodných převážně pro
treková a horská kola. Je značen dřevěnými gravírovanými piktogramy a udržován Správou
KRNAP. Dopravu jízdních kol zajištují v letní sezóně cyklobusy zmíněné v kapitole dopravní
infrastruktura. Malou Úpu a krajinu Krkonoš je možné poznávat pomocí těchto značených
cyklotras:
•
•
•
•
•

Cyklotrasa č. 1A: Krkonošská diagonála – pouze okrajově v JV části obce
Cyklotrasa č. 24: Eliščino údolí – Pomezní Boudy – Spálený Mlýn o délce 7,5 km
Cyklotrasa č. 24A: „Okolo Kraví hory“ Malá Úpa, kostel – stanoviště Pohádkové cesty
6 a 7 (okruh po lesní cestě) o délce 3 km
Cyklotrasa č. 25: Malá Úpa, Za větrem (bus) – Žacléřské Boudy – Niklův vrch – Lví důl
– Spálený Mlýn – Emmina cesta – Pod Starou horou o délce 16,5 km
Trasa se zvláštním režimem: Pomezní Boudy – Jelenka o délce 3,5 km

Nejvýznamnějšími křižovatkami cyklistických tras jsou v Malé Úpě Pomezní boudy (2
cyklotrasy), U Kostela (2 cyklotrasy) a Spálený Mlýn (3 cyklotrasy). Na polské straně se lze
napojit na významnou cyklotrasu Euroregionalny Szlak Rowerowy ER-2 vedoucí
z Broumovska do německého města Zittau.
Pro zvýšení atraktivity obce pro cykloturisty je potřeba kvalitního zázemí a cyklistické
doprovodné infrastruktury, např. dostatečný počet cyklostojanů. Tři objekty v obci již získaly
certifikaci Cyklisté vítáni. Jsou to Informační centrum Malá Úpa, Pomezní bouda a nakonec
SKiMU Sport Centrum a Apartmány. Půjčovna jízdních kol je v obci pouze jedna a to Sokolí
boudy.

Lyžování
Malá Úpa je rodinným střediskem
s dvěma lyžařskými areály: SKiMU
lyžařský areál Pomezky a SKiMU
lyžařský areál U Kostela. V nejbližší
době se bude realizovat plán
lyžařského propojení těchto areálů.
SKiMU – Ski areál Malá Úpa díky
své poloze od 1 000 m n. m. patří k
jedním z nejvýše položených
středisek v České republice. SKiMU
je také významný aktérem na území
obce během zimní sezóny a
spolupracuje jak s obcí, tak s boudaři. Obec Malá Úpa nemůže konkurovat ostatním
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střediskům v náročnosti sjezdovek a délce, může však nabídnout kvalitní údržbu, neustálý
rozvoj areálu a pohodovou atmosféru.
Oblast Malé Úpy je ideálním místem pro běžkaře. Nachází se zde hned několik běžkařských
tratí, které jsou upravovány SKiMU, obcí Malá Úpa a Správou KRNAP. Klimatické podmínky
mohou činit při úpravě běžeckých stop problémy a mohou tak zvyšovat ceny za údržbu
běžeckých stop. Malá Úpa leží na trase Krkonošské magistrály spojující západní a východní
Krkonoše. Celá trasa je dlouhá 80 km a začíná v Harrachově. Dalšími trasami jsou trasa Haida,
trasa mezi Pomezními Boudami a Moravankou a trasa Kraví hora.

Sport
V obci se aktivním obyvatelům i návštěvníkům nabízí několik sportovišť, na kterých lze
provozovat řadu sportovních aktivit. SKiMU Sport Centrum a Apartmány disponuje sportovní
halou vhodnou pro fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal či florbal, dále disponuje ricochetovým
kurtem, malou posilovnou a vířivkou.
V Horní Malé Úpě (Pomezní Boudy) i Dolní Malé Úpě (U Kostela) se nachází hřiště, které lze
navštívit jak za úplatu, tak zdarma. Víceúčelové hřiště v Horní Malé Úpě u Boudy Malá Úpa je
možné využít pro tenis, badminton, fotbal, volejbal a nohejbal. Víceúčelové hřiště pro fotbal,
volejbal a dětské hřiště v lokalitě u penzionu U Kostela a lze navštívit po dohodě s majitelem,
stejně tak i dětská hřiště u penzionu Permoník a penzionu Rusalka.
Obyvatelé obce by uvítali bazén a kluziště. Velkou nabídkou sportovních aktivit disponují i
okolní obce jako Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Trutnov, ale i Kowary.

1.7 Dopravní infrastruktura
V rámci správního území obce Malá Úpa existuje pouze doprava silniční. Nejbližší železniční
spojení se nachází ve Svobodě nad Úpou a dále až v Trutnově.
Silniční doprava
Malou Úpou prochází státní silnice II. třídy č. 252 vedoucí z Temného Dolu (křižovatka se
silnicí II/296) dále do Polska. Silnice je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Dle sčítání
dopravy, jež bylo provedeno v roce 2010, patří tato silnice k dopravně málo zatíženým
komunikacím. Na sčítacím úseku č. 5-3440 projelo průměrně za 24 hodin 930 vozidel, z toho
776 osobních vozidel a dodávek, 142 těžkých motorových vozidel a 12 jednostopých
motorových vozidel.
Na silnici II/252 navazuje systém účelových komunikací s omezeným přístupem. Vjezd na
místní komunikace je povolen pouze s platnou stvrzenkou, ubytovacím poukazem, povolením
obce Malá Úpa a dokladem Správy KRNAP. V zimním období (15. 12. – 31. 3.) je vjezd na
„zimní komunikace“ regulován závorou (lokality Celnice a Spálený Mlýn), s čímž velká část
obyvatel obce nesouhlasí. Obec Malá Úpa reguluje vjezd na místní komunikace pomocí 3 typů
povolenek (žlutá pro ubytovatele, červená pro hosty, bílá pro jiné případy). Technický stav
místních komunikací je dostačující a uspokojivá je i zimní údržba silnice II/252. Část obyvatel
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je proti zimnímu solení komunikace. V lokalitě Pomezní Boudy jsou kolem hlavní silnice
vystavěny chodníky, ale i tak jsou v obci časté konflikty mezi turisty, cykloturisty a řidiči
automobilů a to především v lokalitách, kde chodníky či cyklostezky chybí (Krakonošovo
údolí).
Problémem v obci zůstává doprava v klidu neboli parkování, které je regulováno Správou
KRNAP a stavebním úřadem. Pro auta, která nemohou být zaparkovaná u objektů mimo hlavní
silnici, a pro jednodenní návštěvníky jsou vyhrazena parkoviště Celnice, Zátiší a Spálený Mlýn
(2x). Parkoviště jsou vlastněna obcí a pronajata SKiMU. Cena za parkování je v zimě
stanovena na 100 Kč/den, v létě na 50 Kč/den. Uvažuje se o snížení ceny za parkování,
případně parkování zdarma pro držitele tzv. Karty hosta. U vícedenních pobytů by cena za
parkování měla úměrně klesat počtu ubytovacích dnů. Největším problémem je parkování
v zimní sezóně, kdy návštěvníci nerespektují zákaz vjezdu a vjíždějí k objektům bez povolenek
(typicky několik chalup na Nových Domkách, parkování u točny skibusu, některé objekty
v Krakonošově údolí, apod.). Obec Malá Úpa vydávání červených povolenek pro ubytované
hosty podmiňuje tím, že daný objekt má potřebný počet parkovacích míst odsouhlasen. Cílem
Malé Úpy je omezit pohyb aut v obci a zároveň podpořit tzv. boudaře ležící mimo hlavní
komunikaci.
Hromadná doprava osob
Obec Malá Úpa je obsluhována pouze autobusovou dopravou. V obou sezónách, zimní i letní,
mohou turistů využívat služeb cyklobusů a skibusů. Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
je ekologická a šetrná vůči životnímu prostředí a podporuje vizi Malé Úpy bez aut.
Autobusovou přepravu osob zajišťují dopravní společnosti Trutnovská autobusová doprava
s.r.o a KAD (Krkonošská automobilová doprava), spol. s.r.o. Na území obce je situováno
celkem 6 autobusových zastávek. Obec není obsluhována dálkovými autobusy, nejbližší
zastavení dálkové autobusové dopravy se nachází na zastávce Horní Maršov, Temný Důl,
odb. Malá Úpa. Kvůli periferní poloze Malé Úpy a vzdálenosti od ostatních obcí, je pro Malou
Úpu klíčová dopravní obslužnost zejména do Pece pod Sněžkou (turistika), Horního Maršova,
Svobody nad Úpou a Mladých Buků (dojížďka do zaměstnání), Trutnova, Hradce Králové a
Prahy (hosté Malé Úpy) a do Kowar a Karpacze (výlety do Polska). Dle názorů obyvatel chybí
dostatek navazujících spojů do Pece pod Sněžkou, Trutnova, Jánských Lázní, Maršova a
dalších obcí, dále chybí večerní (cca 18–20 hodin) autobus pro zaměstnance pracující
v Maršově a okolních obcích.
Tabulka 11 Přehled autobusových spojů z obce do vybraných obcí (mimo cyklobusů a skibusů)
Výjezd z obce Malá Úpa ve směru
Všední dny
Víkendy
Trutnov
5
Pec pod Sněžkou
5
Svoboda nad Úpou
5
Trutnov
5
Praha
4
Zdroj: IDOS (2016)
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Jak již bylo zmíněno, v letní i zimní sezóně je možné využít služeb turistických cyklobusů a
skibusů. V letní sezóně jezdí do Malé Úpy dvě linky cyklobusů a to linka č. 1 Harrachov –
Pomezní boudy a linka č. 4 Úpice – Trutnov – Pomezní boudy. V letní sezóně je strategické
spojení Pece pod Sněžkou a Malé Úpy. Uvažuje se o zapojení Svazku obcí Východní
Krkonoše (SOVK). Alternativou k nedostatečnému počtu autobusových spojů je zřízení shuttle
busu mezi Malou Úpou a křižovatkou v Temném Dole (větší intenzita spojů jedoucích do Pece
pod Sněžkou). Při využití
veřejné dopravy je potřeba
uvažovat i o zapojení vlaku,
který jezdí do Svobody nad
Úpou,
a
vhodně
jej
zkombinovat s autobusem či
Maloúpským shuttle busem.
Pro turisty je atraktivní i
spojení mezi Malou Úpou a polskými Kowary a Karpaczí. Je možno uvažovat i o zřízení
školního autobusu, který by v létě sloužil pro rozvoz turistů. Populární je i Pohádkový výletní
vláček Úpáček (na obrázku výše) jezdící na trase mezi Horní Malou Úpou a Spáleným mlýnem.
Jízda vláčkem trvá přibližně 40 minut. Postoj obyvatel k existenci a provozu vláčku je velmi
smíšený. Společnost SKiMU provozuje v zimní sezóně dva skibusy, které jezdí na trase
Trutnov – Pomezky a Pomezky – U Kostela. Doprava je pro návštěvníky SKiMU s platným
skipasem zdarma.
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Obrázek 2 Mapa linek cyklobusů v Krkonoších

Zdroj: www.krkonose.eu
Vleky
V Malé Úpě jsou dva hlavní lyžařské areály a to lyžařský areál SKiMU Pomezní boudy (jeden
900 metrový vlek a jeden dětský vlek) a lyžařský areál SKiMU U Kostela (jeden téměř kilometr
dlouhý vlek a několik dalších kratších vleků). Nevyužité jsou v současné době vleky Hybnerka
a Černá voda. Dále se na území obce nachází několik menších izolovaných vleků. Západní
okraj katastru obce protíná populární nově zrekonstruovaná sedačková lanovka z Růžové hory
(popř. Pece pod Sněžkou) na vrchol Sněžky.

1.8 Technická infrastruktura
Technická infrastruktura a nároky na ní kladené občany a návštěvníky Malé Úpy je, stejně jako
vše ostatní, velmi výrazně ovlivněna polohou obce a sezónností. V sezóně dochází ke
skokovému nárůstu spotřeby vody a potřeby kapacity ČOV a dalších prvků technické
infrastruktury, naopak mimo sezónu by se mohlo zdát, že některé složky infrastruktury jsou až
předimenzované.
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Zásobování vodou
Obec disponuje novým vodovodem (výstavba
uvedena
výše
v kapitole
zabývající
se
hospodařením obce), na který je napojená velká
část centrálního území obce. V současnosti ke třeba
připojit ještě několik objektů na nový řad. V rámci
celého území je zde mnoho dalších samostatně
využívaných vodních zdrojů pitné vody, a to jak v
nedávné době zřízených (vrtané studny), tak z dob
pradávných zachovaných. Řada objektů je má
vlastní studny. Otázkou je, zda je třeba vodovod
dále rozšiřovat. Dlouhá období such v letních a podzimních měsících, která v posledních
letech zasáhla Českou republiku, se nevyhnula ani vysoko položeným oblastem, jako je Malá
Úpa. Nedostatek vody je vážnou hrozbou, stávající studně nejsou vyhovující a musejí se dále
prohlubovat, případně najít další zdroje.

Kanalizace
Kanalizační systém v celém území obce Malá Úpa je velmi různorodý, podřízený formám
sídelního uspořádání. Kanalizace je pouze v lokalitě Pomezní Boudy a U kostela (Pomezní
Boudy, Družba (nepatří o obci), Černá voda, U silnice. ČOV Černá voda se bude modernizovat
v roce 2016, aby byla schopna pojmout i nově napojené objekty, včetně objektů napojených
na ČOV U silnice. Dolní Malá Úpa kanalizaci nemá a podle historických analýz je
odkanalizování této části Malé Úpy finančně velmi náročné. Čistírna odpadních vod Obce
Malá Úpa byla postavena v roce 1992. Řada objektů má vlastní ČOV. Je třeba revidovat celý
systém ČOV a zajistit dostatečnou kapacitu.

Elektrická energie
Do řešeného území vstupují koridory vrchního kmenového vedení 35 kV napojující místní
rozvodny na rozvodnu EPO Poříčí. Část kmenového vedení je provedeno v trasách vrchního
vedení distribuční sítě VN do 35 kV a VN do 10 kV, významnější část je ovšem provedena
formou zemního kabelového vedení VN do 10 kV. Trasy vzájemně propojují místní
transformační systém stanic 10/0,4 kV, a to jak v lokalitě Horní tak Dolní Malé Úpy. Sekundérní
rozvodná síť 0,4 kV je vedena v zemi kabely propojujícími jednotlivé odběratele s napojením
na primérní síť ukončovanou v příslušných TS. V katastrálním území Horní Malá Úpa je celkem
11 transformačních stanic 10/0,4 kV o celkovém instalovaném výkonu 5020 kVA. V
katastrálním území Dolní Malá Úpa je celkem 10 transformačních stanic 10/0,4 kV o celkovém
instalovaném výkonu 4770 kVA.

Odpadové hospodářství
Jako u většiny horských obcí v rámci KRNAP je problém nakládání s odpady v Malé Úpě již
celkem uspokojivě vyřešen. V současné době je jediné sběrné místo u Celnice. Jsou zde
umístěny kontejnery na tříděný i směsný odpad. Při příjezdu z Polska je to neutěšený pohled.
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Je třeba zajistit koncepci odpadových míst v obci (Celnice, Spálený Mlýn), zabezpečit stávající
kontejnery (uzamykatelné kontejnery, zabezpečená sběrná místa) a nadále podporovat
třídění. Dle respondentů průzkumu veřejnosti je také do obce třeba instalovat odpadkové koše,
které budou na potřebná místa umístěny na jaře roku 2016.

Plyn
Obec Malá Úpa ještě není plynofikována, některé objekty využívají k vaření propan-butanové
lahve.

Ostatní sítě
Území obce Malá Úpa je zapojeno v rámci systému telekomunikační sítě do MTO Trutnov.
Hlavní rozvody MTS v obou částech obce jsou provedeny kabelově včetně účastnických
přípojek. V lokalitě Malé Úpy byla výstavba sítě prakticky ukončena s tím, že část starších
rozvodů je vyřazena s provozu a ponechána v původních trasách jako případná rezerva pro
možnost lokálních připojení. V území jsou zastoupena zařízení pro provoz všech mobilních
operátorů, a to T-mobile (za budovou pekárny) – nejlepší pokrytí, O2 (nad Jelenkou) a
Vodafone. Pokrytí území je dostatečné s drobnými výjimkami. Otázkou zůstává, jestli je třeba
signál dále posilovat a jak toho dosáhnout. Pokrytí internetem zajišťuje mobilní operátor O2,
který zde nabízí jak mobilní internet, tak pevné připojení. Obecní síť wifi v současnosti není
reálná.

1.9 Přírodní podmínky a ochrana životního prostředí
Přírodní podmínky
Řešené území lze rozdělit v podstatě na dvě části: část západní a východní. Dělící hranicí je
zhruba osa daná spojnicemi Svorová hora - jižní cíp luční enklávy Smrčí a dále silnicí II. tř. č.
252 do Pece pod Sněžkou do Maršova. Toto rozdělení je predestinováno především
geomorfologickým utvářením terénu. Západní polovina území je tvořena terénem s velkými
výškovými rozdíly a prudkými spády. Jedná se o hřebeny severojižního směru: Sněžka - Lesní
hřeben - Svorová hora - prostřední hora - Koule a na jižní hranici katastru úbočí Růžové hory.
Mezi těmito hřebeny leží hluboká údolí stejného směru. Bezejmenné údolí mezi Lesním
hřebenem a Prostřední horou, dále důl pod Koulemi a Studený důl, které ústí do údolí Jeleního
potoka, která je na ně v této části prakticky kolmé a jde ve směru východ - západ. Toto terénní
uspořádání historicky vylučovalo jakékoliv osídlení. Pouze v jižním cípu je luční enkláva
Šímových chalup a malé enklávy Dolských bud. Tato část je téměř stoprocentně pokryta
lesem. V této západní části bude prioritní funkce ekologická, přírodovědná
a vodohospodářská. Sem spadá chráněná oblast přirozené akumulace vod, vymezená zhruba
severním úbočím Studeného dolu a Jeleního dolu a spojnicí Svorová hora - Sněžka. Jediným
zájmem obce v této oblasti je mimo horní části lanové dráhy Růžová hora - Sněžka, zachování
a úprava turistické cesty po úbočí Obřího hřebene od boudy Jelenka na kótu 1390, kde se tato
cesta napojuje na cestu Růžová hora - Sněžka. Dělení území podle této severojižní osy na
západní část klidovou a východní část osídlenou neznamená, že osídlená část je turisticky
podnikatelská a druhá chráněná. Samozřejmě celé správní území Malé Úpy je součástí
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jedinečného útvaru Krkonoš a tím i předmětem ochrany přírody. Východní část správního
území Malé Úpy má podstatně příznivější geomorfologické podmínky z hlediska obytnosti
krajiny. Údolí Malé Úpy a jejích pravostranných přítoků má zhruba severojižní směr. Východní
a západní svahy této soustavy údolí jsou svahově podstatně méně strmé než v západní
polovině území. V případě Smrčí se nabízí dokonce poměrně rozsáhlá jižní expozice mírného
svahu pod Smrčinnou strání.
Z geomorfologického hlediska patří sledované území k vůbec nejzajímavějším v rámci
celého Česka. Značný vliv na konečné utváření povrchu Krkonoš měl nástup ledových dob v
průběhu čtvrtohor. Krkonoše byly na jižním okraji kontinentálního ledovce, měly zalednění
alpského typu. Ledovce přeměnily erozní úzká horská údolí na širší ledovcové trogy, ukončené
amfiteátrovými kary. Plošně významnou část řešeného území zaujímá Jelení (Lví) důl, který
vznikl činností ledovce. Jedná se o geomorfologicky velmi hodnotné území. Vyskytují se zde
tektonicky podmíněné drobné vodopády, svahová periglaciální suťoviska a mury, které jsou
rovněž na východním svahu Koule, západním svahu Jelení hory a v údolí Křížového a
Messnerova potoka. Geomorfologicky významná je zejména lokalita Vasovy louky v Jelením
(Lvím) dole. Severní vysokohorská část je charakteristická příkrými svahy se suťovými poli,
dominantou je nejvyšší hora Krkonoš Sněžka. Pozoruhodný je samotný tvar Sněžky, špičatý
trojboký jehlan zvaný karling, který je jediný v ČR. Vznikl ledovcovou erozí působící ze tří stran.
Z období zlednění zůstal na Sněžce dobře vyvinut několikastupňový systém výrazných
kamenných kryoplanačních teras. S výjimkou Skandinávie a Uralu jsou tyto krkonošské terasy
nejdokonalejší v celé Evropě. Ve středu řešeného území vystupují mohutné hřbety Kraví hory
(1071 m) a o 100 m vyšší Jelení hory (1172 m). Mezi hřbety je vklíněna tabule Haidy ve výšce
990-1000 m n. m. Na východě ohraničuje území ve směru severojižním Pomezní hřeben (1188
m). Po odeznění ledových dob nastoupilo mírné klima, kdy dochází k modelaci pohoří vodní
erozí. Geomorfologicky podmíněný je i vznik rašelinišť, nejčastěji na plochých rovinných
partiích, špatně odvodňovaných, kde vlivem dostatku vody vznikají značné porosty rašeliníků.
K výrazným změnám v modelaci terénu dochází při povodňových katastrofách na konci 19.
stol. Z nejvyšších vrcholů Krkonoš sjely mohutné zemní laviny. Opakující se povodně byly
impulsem pro zahájení technických úprav na vodních tocích a pro zalesňování ploch nad horní
hranicí lesa. Přesto se i v posledních deseti letech ukazuje při opakovaných povodních erozní
síla řeky Malá Úpa a jejích přítoků. Problém půdního sesuvu zůstává ne zcela vyřešen na
východním úbočí Kraví hory. Část svahu nad penzionem Pod kostelem (místní název
Gynschleky) byla v minulých letech velkým nákladem zajištěna a přesto jsou části stráně
nadále v pohybu. Toto území je regulováno stavební uzávěrou.
Klimatické poměry jsou ve svém úhrnu jedním z určujících faktorů funkční využitelnosti
území. Vzhledem k relativní blízkosti Atlantického oceánu a k převládajícímu západnímu
větrnému proudění tvoří hřebeny Krkonoš nejvyšší překážku proudům vlhkého, chladného
vzduchu od oceánu, což se projevuje množstvím srážek s nízkými teplotami. Ve srovnání s
ostatními horskými pásmy českých zemí mají Krkonoše v celoročním průměru podnebí
nejdrsnější. Nejteplejšími měsíci jsou červenec a srpen. Pravé letní dny (200 a více) jsou spíše
výjimkou a nemívají delší průběh než týden, což se ale s měnícím klimatem může velmi rychle
změnit také. Zimní měsíce jsou stabilnější, takže prosincové a lednové teploty jsou téměř v
průběhu celého měsíce pod bodem mrazu. V posledních letech ovšem nejsou zimy tak
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chladné, jako tomu bylo dříve. Poloha Malé Úpy, především jejího centra, je vystavena
účinkům větrů, které se střídají ve směru severojižním a jihoseverním, což je dáno místními
orografickými poměry. Odlesněné území větry z Latova údolí i od polských hranic nezadržuje,
takže právě v centru rekreační oblasti je téměř neustálé proudění vzduchu. Právě s ohledem
na vzdušné proudění ovlivněné morfologií terénu má zvláštní klima území Smrčí, které se
místně nazývá „Za větrem“ - stála zde vyhořelá a zaniklá hospoda téhož jména. Údolí Smrčího
potoka se totiž odklání k západu a je chráněno výběžkem Jelení hory nad Seidlovým dolem a
jižním svahem Haidy. Tato klimatická výjimečnost v rámci celého území a poměrně rozlehlá
luční enkláva obrácená k jihu, předurčují toto území jako rezervu pro rozvoj obce. Vzhledem
ke značné morfologické členitosti terénu a specifickým mikroklimatickým podmínkám
jednotlivých lokalit je pro území Malé Úpy typické časté střídání charakteru počasí během dne.
V jednotlivých lokalitách tak mohou nastat současně různé meteorologické situace.
Hydrologicky je území obce Malá Úpa velmi členité s hustou sítí malých vodních toků.
Páteřním tokem území je říčka Malá Úpa. Malá Úpa je typická horská řeka, délka toku činí
11,3 km a plocha povodí 33,3 km 2. Průměrný průtok Malé Úpy u ústí činí 1,01 m³/s. Malá Úpa
pramení asi 700 metrů severně od zástavby místní části obce Malá Úpa zvané Pomezní Boudy
na jižním úbočí hory Čelo. Po celé délce jejího toku převažuje jižní směr. Zpočátku Malá Úpa
nabírá vodu z množství vějířovitě umístěních nevelkých horských potoků pramenících na
úbočích okolních hor. Poté, co proteče prostorem Pomezních Bud, tvoří její tok osu hluboce
zaříznutého horského údolí. Ve vzdálenosti přibližně 3,5 km od pramene se v prostoru mezi
Jelení a Kraví horou Malá Úpa přimyká k silnici II/252 spojující Pomezní Boudy s Trutnovem.
Souběh s ní trvá po celé zbylé délce toku. Po dalších 2,5 kilometru protéká řeka lokalitou
Spálený Mlýn, která je součástí Dolní Malé Úpy. Následuje průtok údolím bez významnější
zástavby mezi Pěnkavčím vrchem a Dlouhým hřebenem. V Temném Dole se u křižovatky
silnic z Pomezních Bud, Trutnova a Pece pod Sněžkou zleva vlévá do Úpy na 67,1 říčním
kilometru. Nejvýznamnějším přítokem Malé Úpy je Jelení potok přitékající od Sněžky a
vlévající se zprava v nevelké vzdálenosti před Spáleným Mlýnem. Dalšími přítoky jsou
například Černá voda, Rennerův potok a Soví potok. Na sledovaném území se nenachází
žádná významnější vodní plocha. Zvláštností je výskyt vodopádů, které jsou významnou
turistickou atraktivitou Malé Úpy. Celkem se zde nachází 6 vodopádů: Koulový vodopád,
Jeřábový vodopád, Jelení kaskáda, Soví vodopád, Závojový vodopád a Doubravův vodopád.
První tři vodopády jsou velmi špatně přístupné, ke zbylým vede turistická stezka. Lokalita Lata
na Malé Úpě patří do seznamu míst, rezervovaných pro výstavbu velkých vodních nádrží. Tato
myšlenka je sice více než 100 let stará, ovšem v zásobnících projektů Povodí Labe figuruje
dodnes, i přesto, že se proti její možné realizaci ohradili jak občani a zástupci obcí, kterých by
se její výstavba dotkla, tak i správa KRNAP a další subjekty. Zatopené by bylo údolí, kterým
se jede z Horního Maršova ke Spálenému Mlýnu, což by obec zcela odřízlo obec od civilizace.
Vodní plocha by nenávratně zničila cenné přírodní partie ve východní části hor.
Z fytogeografického hlediska se na správním území Malé Úpy vyskytují čtyři výškové vegetační stupně:
•
•
•

submontánní
montánní
subalpínský
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•

alpínský

Celkový vzhled obce je upravený, spjatý s přírodou, vzhled jednotlivých objektů je v rukou stavebního
odboru správy KRNAP a stavebního úřadu. Obec se bude i nadále snažit komentovat jednotlivé
stavební úpravy s cílem podporovat kvalitní architekturu a soulad s přírodou i lokalitou. Dále je v obci
snaha co nejvíce regulovat reklamní poutače a zbytečné cedule a značky.

Ochrana přírody
Krajina obce Malá Úpa je velmi atypická, jsou zde jednak oblasti plně pokryté lesem, který byl
v pásmu nad 1000 m značně poškozen imisemi a následnými kalamitami škůdců. V těchto
výškách byla většina poškozených porostů obnovena za pomoci nadace FACE. Polom,
způsobený větrnou smrští v létě 1996 zasáhl rozsáhlé plochy kvalitních porostů v nižších
polohách, především v Latově údolí. Dalším krajinným fenoménem jsou luční enklávy s
květnými krkonošskými loukami. V případě údržby lučních enkláv je situace ze správního
hlediska složitější, protože se jedná o větší počet vlastníků. Současná téměř absolutní
absence agrární funkce má za následek zanedbávání luk v posledních letech. Kyselé deště,
které ničily nejen lesní, ale i luční porosty, jsou již patrně minulostí, ale opakované mulčování
dále přispívá k překyselení půdy a tím i k zániku jednoho z nejvýznamnějších fenoménů tohoto
horského prostředí, a to květnatých horských luk. Zde je potřeba hledat a využívat veškeré
možnosti pro nový rozvoj péče o luční enklávy. Za tímto účelem by měl být sledován a
podporován rozvoj agroturistiky, který předpokládá zřízení několika rodinných farem v rámci
správního území. Nutným předpokladem pro obnovu agrární funkce krajiny je i účinná daňová
a dotační politika, která musí teprve vznikat. Posledním z krajinných fenoménů je rozptýlená
zeleň, relativně chudší v katastru Horní Malé Úpy než v Dolní Malé Úpě, což je dáno především
rozdílnými klimatickými poměry.
Obě katastrální území obce Malá Úpa leží na území Krkonošského národního parku (KRNAP).
Krkonošský národní park byl vyhlášen 17. května 1963 vládním nařízením č. 41/1963, čtyři
roky po polském Karkonoskem Parku Narodowem. Vládním nařízením č. 165/1991 Sb. byl
znovu vyhlášen statut parku a současně došlo k rozdělení národního parku do tří zón:
•

•

I. zóna – území nejvyšší přírodovědné hodnoty s výskytem unikátních ekosystémů
krkonošské arkto-alpínské tundry nad horní hranicí lesa (subarktická rašeliniště,
mozaika alpínských luk a klečových porostů, kamenitá tundra alpínských vrcholů),
azonální ekosystémy ledovcových karů, lesní porosty při horní hranici lesa a horské
louky v supramontánním stupni. Přírodní procesy zde byly v minulosti jen relativně málo
ovlivněny lidskou činností (ta je dnes omezena výhradně na regulovanou letní a zimní
turistiku).
II. zóna – území s významnými přírodními hodnotami v oblasti horní hranice lesa,
horské smrčiny, svahová rašeliniště a bezlesé enklávy s květnatými horskými loukami.
Lesní i nelesní ekosystémy zde byly v průběhu staletí pozměněny lidskou činností,
zejména lesním a zemědělským hospodařením. Prostorová propojenost s 1. zónou
však ovlivňuje zdejší vysokou druhovou diverzitu.
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III. zóna – území s lesními i nelesními ekosystémy, v minulosti silně pozměněnými
lesním a zemědělským hospodařením, a nevelké sídelní útvary (malé obce, osady a
samoty). V současnosti je toto území intenzivně využívané pro rekreaci a turistiku a
ekologicky šetrné formy lesnického a zemědělského managementu.

Katastrální území obce Malá Úpa se nachází ve všech třech zónách. Na počátku října roku
2015 vstoupila v platnost nová zonace KRNAP (viz obrázek níže). Rozloha I. zóny se zvýšila
ze 4 502 ha na 6 984 ha a II. zóny z původních 3 417 ha na 9 836 ha. Rozloha celého
Krkonošského národního parku se však nezměnila a rozšíření I. zóny bylo na úkor II. zóny.
Rozšíření II. zóny pak zmenšilo původní III. zónu. Přibližně polovina rozlohy obce Malá Úpa
se tak nově nachází v I. a II. zóně KRNAP, což může mít za následek další limity rozvoje aktivit
v obci. Celé území KRNAP je taktéž chráněno jako Evropsky významná lokalita Krkonoše a
Ptačí oblast Krkonoše, a zároveň je součástí i bilaterální biosférické rezervace UNESCO –
Krkonoše/Karkonosze. Důležitým prvkem na ochranu a podporu biodiverzity jsou územní
systémy ekologické stability (ÚSES). Lokální systém ekologické stability je plně v kompetenci
KRNAP. Severozápadní území katastru obce Malá Úpa spadá do nadregionálního biocentra
Prameny Úpy. Velká část území obce s nadmořskou výškou vyšší než 1000 m spadá do
nadregionálního biokoridoru prameny Úpy. Lokální biokoridory jsou vymezeny údolím Malé
Úpy a Černé a Červené vody až do sedla na Pomezních Boudách. Lokální ÚSES doplňuje
biocentrum Rottovy boudy zahrnující enklávy vysokohorských luk.
Obrázek 3 Nová zonace Krkonošského národního parku platná od 1. 10. 2015
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Lesní hospodářství
Hospodaření v lese není v gesci obce. Veškerá činnost v lese podléhá správě KRNAP. Les na
obou katastrech obce spravuje převážně Lesní správa Pec pod Sněžkou se sídlem v Peci pod
Sněžkou a dále na části území Lesní správa Horní Maršov se sídlem v Horním Maršově.
Převážná část cestní sítě na lesních pozemcích není evidována v katastru nemovitostí a není
vyjmuta z PUPFL (Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa). Jedná se o lesní dopravní
síť, která je součástí lesních pozemků a požívá ochrany podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích.
Územní plán neodlišuje tuto cestní síť, ale v reálném terénu je jasně označena a doprava na
ní je regulována. Z hlediska krajinářského je kladným jevem, že v lesích, zničených řadou
kalamit v dobách imisního poškození, se provádí nová výsadba, která již není pouze
monokulturní, ale druhová skladba se vrací k přirozeným krkonošským lesním společenstvím
podle výškových pásem. To přinese v budoucích letech nejen zdravější porosty, ale také
významnou změnu v barevnosti a prostorovém ovlivnění během jednotlivých ročních období.

Využití krajiny
Území obce Malá Úpa se rozkládá v ryze horské a lesnaté krajině. Zemědělská činnost, hlavně
rostlinná výroba, zde nemají dobré podmínky a tradičně zde figuroval spíše chov skotu a ovcí.
Zemědělská půda zaujímá pouze 11 % rozlohy katastru (jedná se o tzv. luční enklávy), tvoří ji
pouze trvalé travní porosty. Orná půda není na území Malé Úpy vůbec přítomna. Největší
význam mají lesní porosty, které zabírají 85 % území katastru obce a určují charakter využití
sledovaného území. Dříve také patřilo zpracování dřeva k vůbec nejvýznamnějším činnostem
v krajině Malé Úpy. V současnosti převládá rekreační a turistický význam zdejších lesů. Vodní
plochy tvoří pouze jedno procento sledovaného území a nejvíc zabírá řeka Malá Úpa.
Zastavěné území obce zabírá jen nepatrnou rozlohu, díky čemu vykazuje území obce Malá
Úpa vysokou ekologickou stabilitu.
Tabulka 12 Druhy pozemků v obci Malá Úpa
31. 12.
31. 12.
2014
2015
Celková výměra

2 666,11

2 666,11

Zemědělská půda

293,95

293,68

Trvalý travní porost

293,95

293,68

Nezemědělská půda

2 372,16

2 372,43

Lesní pozemek

2 276,52

2 276,53

19,67

19,67

8,34

8,42

67,64

67,81

Vodní plocha
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha

Zastavěná
Vodní plocha 0,5 %
plocha
1%

Lesní
pozemek
85%

Zdroj dat: ČSÚ, ČUZK, 2015
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Ostatní
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3%

Trvalý
travní
porost
11%
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2 SWOT analýza obce
SWOT analýza je syntetickou částí tvorby Strategického plánu obce Malá Úpa pro období
2015-2025. Vychází z analytické části strategie (charakteristiky obce) a dále se opírá o
názorový průzkum veřejnosti. SWOT analýza je propojujícím článkem mezi analytickou částí
a návrhovou částí strategického dokumentu. O jednotlivé výroky SWOT analýzy se opírají
konkrétní opatření strategického plánu. Cílem je soustředit se na silné stránky a využít
příležitosti a naopak omezit a minimalizovat slabé stránky. SWOT analýza byla zevrubně
prodiskutována, upravena a doplněna odbornými pracovními skupinami. Během těchto
jednání byly také jednotlivým výrokům přiřazeny různé stupně závažnosti. Tato prioritizace
výroků je promítnuta do jejich řazení (shora dolů od nejzávažnějšího) v rámci všech čtyř
segmentů SWOT analýzy.

Silné stránky

Slabé stránky

+

Horský charakter obce a její poloha

−

Nestabilizovaný rozpočet

+

Klidné a bezpečné prostředí vhodné pro

−

Špatné mezilidské vztahy a nízký zájem

rodiny s dětmi
+

obyvatel o dění v obci

Sněžka na území Malé Úpy

+

Výchozí místo pro návštěvy Polska

+

Výchozí

místo

pro

túry

+

Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil

−

Nedostatek sportovních zařízení - letní
sporty

v celých
−

Nedostatečná propagace obce

výšce

−

Nedostatečná doprava v obci

Poutavá historie obce

−

Chybějící kvalitní stravovací zařízení

−

Málo trvale žijících obyvatel

−

Chybí mateřská škola

−

ČOV - nevyřešený systém

−

Nedostatečná údržba lučních enkláv

−

Nevyhovující odpadové hospodářství

−

Nedořešená otázka parkování v obci

−

Nedostatečná komunikace vůči občanům

Krkonoších
+

−

Dlouhá zimní sezóna díky nadmořské

Příležitosti

Hrozby



Dotační tituly (evropské, národní, krajské)



Tlak investorů na změnu územního plánu



Vymezení obce jako klidového střediska



Zničení charakteru obce



Spolupráce se sousedními obcemi



Špatné finanční hospodaření obce



Spolupráce s Polskem (Kowary)



Úbytek trvale žijících obyvatel



Zacílení nabídky CR na rodiny s dětmi



Nárůst dopravy návštěvníků z Polska
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Rozvoj galerie Celnice

SEZNAM ZKRATEK
ČR
ČOV
ČSÚ
EU
EVL
ITI
KHK
NUTS
o.p.s.
ORP
OSVČ
POÚ
PP
RD
SDH
SLDB

Česká republika
Čistírna odpadních vod
Český statistický úřad
Evropská unie
Evropsky významná lokalita
z angl. integrovaná územní investice
Královéhradecký kraj
územní statistická jednotka
obecně prospěšná společnost
obec s rozšířenou působností
osoba samostatně výdělečně činná
obec s pověřeným obecním úřadem
přírodní památka
rodinný dům
sbor dobrovolných hasičů
Sčítání lidu, domů a bytů
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Zastavění lučních enkláv



Nestabilita při volbách

