SkiMu areál Malá Úpa
Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

GPS souřadnice: 50.751394N, 15.818149E

Adresa URL: www.skimu.cz

Ski areál Malá Úpa je zimní středisko ve východních Krkonoších, které je díky své poloze v 1 050 m n.
m. jedním znejvýše položených středisek v České republice. Vysoká nadmořská výška a
automatické zasněžovací systémy ručí za kvalitní sněhovou pokrývku po celou sezónu.
Areál tvoří 3,7 km sjezdovek s až kilometrovou délkou a náročností lehkou (modré) až středně
obtížnou (červené), které obsluhuje sedm vleků, a dvě běžecké tratě. Pro děti začátečníky jsou v
areálu k dispozici dva dětské SKiMU parky s vyškolenou obsluhou. Celým areálem projíždí dvě linky
skibusů, které jsou pro lyžaře ZDARMA.
SkiMu areál Malá Úpa se dělí na dva samostatné areály: U kostela a Pomezky. Pomezky nabízí lyžování
v jedné z nejvyšších poloh v Čechách. Středisko je vhodné především pro začínající lyžaře a
rodiny s dětmi. Ski areál U kostela nabízí 5 tratí jednoduché obtížnosti, z toho jednu dlouhou pouhých 70 m
vhodnou zejména pro děti. Celková délka sjezdovek zde činí 2 490 m. Každá trať je vybavena vlastním
vlekem. Nový areál Pomezky nabídne kilometr dlouhou a 60 m širokou sjezdovku pro začínající až
středně pokročilé lyžaře. Nově byl také otevřen dětský SkiMU park.
K dispozici je také lyžařská škola. Vyzkoušejte si pocity opravdového zavodníka a změřte síly se
svými přáteli na slalomovém svahu s pevnou časomírou. Využití svahu je pro individuální
použití zdarma.
Samozřejmostí jsou široké možnosti ubytování, stravování a udržovaná parkoviště.
PŘEHLED VLEKŮ
Název Typ Délka ČasVlek A - Lesní hřeben vlek 1000m 05:30Vlek C Hýbnerka vlek 320m 02:05Vlek D - Černá Voda vlek 200m 01:20Vlek E - U kostela
1000 vlek 1000m 05:30Vlek F - U kostela 400 vlek 400m 02:40Vlek G - U kostela 300 vlek 300m 02:00Vlek B SkiMU park - dětský lano 100m 02:00Vlek H - SkiMU park - provázek lano 70m 01:45Vlek I - Pojízdný
koberec FAVA koberec 51m 02:00
PŘEHLED SJEZDOVEK
Název Obtížnost Délka Převýšení1 - Pomezky 1 [těžká] 1000m 200m5 - U kostela
1000 [těžká] 1200m 200m2 - SkiMU Park [velmi lehká] 100m 13m3 - Hýbnerka [lehká]
320m 40m4 - Černá Voda [lehká] 200m 50m6 - U kostela 400 [lehká] 400m 30m8 - SkiMU park provázek [velmi lehká] 70m 10m7 - U Kostela 300 [lehká] 300m 30m
BĚŽECKÉ TRATĚ
Oblast Malé Úpy je ideálním místem pro běžkaře. Nachází se zde hned několik běžkařských tratí.
Malá Úpa je na trase Krkonošské magistrály spojující západní a východní Krkonoše. Celá trasa je
dlouhá 80 km a začíná v Harrachově. Běžecké tratě jsou upravovány ski areálem SKiMU, obcí Malá
Úpa a správou Krkonošského národního parku (KRNAP).
Tratě jsou vhodné jak pro klasické běžkování, tak i pro bruslení.
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KLUZIŠTĚ
Z lyží můžete skočit přímo do bruslí! V Malé Úpě můžete ke své zábavě přidat pravidelné
veřejné bruslení či hokejové zápasy. Samotní boudaři vytvářejí družstvo a nebojí se žádného
vyzvání k turnaji. V Malé Úpě máte možnost zapůjčení bruslí, hokejky a rezervace celého kluziště.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/1351/skimu-areal-mala-upa/

Strana 2/2 , Vytisknuto: 14.6.2021 17:27:07

