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TURISTICKÉ CÍLE

Špindlerův Mlýn
Je nejznámějším a nejnavštěvovanějším střediskem našich
nejvyšších hor - Krkonoš. Mimořádné klimatické podmínky,
nadmořská výška města 710 - 850 m. n. m. a příhodná
poloha celoročně uspokojí návštěvníky vyhledávající sport,
turistiku, aktivní odpočinek a relaxaci. Špindlerův Mlýn je
oblíben i jako cíl rodinných dovolených.
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Medvědín

- lanová dráha
Medvědín, vhodné
pro cyklisty
a turisty směřující
k prameni Labe,
mířící na hřebeny
Krkonoš. Dětské
hřiště Medvědín,
výchozí bod
na stezky
Medvědí cesta
a Špindlmanova
mise.

Pláň

- lanová dráha
Sv. Petr - využijí ji
příznivci turistiky,
cyklisté i bikeři.
V areálu Bike park
s půjčovnou horských
a sjezdových kol.
Na horní stanici
Pláně leží dětské
hřiště, výchozí bod
pro naučné stezky
Mechovou pěšinku
a Stopařovu stezku
aneb jízda za zvířátky.
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- tvoří dva ledovcové kary, Velká
a Malá kotelní jáma,
vymodelované ledovcovou
činností v čtvrtohorách. Liščí
hřebínek, zvaný Kotel, měří
1 435 m n. m. Popis trasy:
Špindlerův Mlýn, Horní Mísečky,
Kotelní jámy, Dvoračky
1 140 m n. m., Růženčina
zahrádka, Harrachovy kameny,
Zlaté návrší s mohylou Hanče
a Vrbaty 1390 m n. m., Sviňské
louže, Medvědín, možnost využití
lanovky, Špindlerův Mlýn. Celkem
15 km.

Pramen Labe

- Labe je jedna
z největších evropských
řek pramenící
v nadmořské výšce
1 386 m. Popis trasy:
Špindlerův Mlýn náměstí,
směr Bedřichov, Horní
Mísečky, Vrbatova
bouda, pramen Labe,
Labská bouda, Labský
důl. Pro zjednodušení
trasy lze využít lanovku
na Medvědín. Celkem
17,5 km.

Špindlerova
bouda
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- hrazenářské dílo
z roku 1899. Popis
trasy: Špindlerův
Mlýn, autobus na
Špindlerovu boudu,
Josefova bouda, cesta
Hollmanka, Čertova
strouha, Bouda
U Bílého Labe,
Dřevařská cesta,
Špindlerův Mlýn.
Celkem 8,5 km.
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Sněžka

AKTIVITY
ZAJÍMAVÁ MÍSTA
TURISTICKÉ CÍLE

M

www.mestospindleruvmlyn.cz

Kontakty
- leží na polské straně Krkonoš
pod cestou Česko-polského
přátelství, na úseku od Poledních
kamenů k místu, kde se napojuje
žlutá Slezská (Janova) cesta.
Velký stav leží ve výšce
1 225 m n. m., jeho plocha čítá
6,5 hektaru a hloubka 23 metrů.
Malý stav je ve výšce
1 183 m n. m., má 2,9 hektaru
a pouhých 6,5 metrů hloubky.
Voda obou stavů je jantarově
zbarvena a fyzikálními
vlastnostmi připomíná alpská
jezera.

- 1 603 m n. m., nejvyšší
hora České republiky.
Popis trasy: Špindlerův
Mlýn, Svatý Petr, Stará
Bucharova cesta, Kozí
hřbety - vyhlídka, Luční
bouda, Slezská bouda (PL),
Sněžka, Velký a Malý stav,
Špindlerova bouda.
Pro zjednodušení trasy lze
využít lanovku na Pláně
a autobus Špindlerův
Mlýn - Špindlerova bouda.
Celkem 22 km.
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Velký a Malý stav

- výchozí místo pro
vysokohorskou turistiku,
cíle Sněžka, Velký
a Malý stav, Polední
kameny, Karpacz,
Kowary, Luční bouda,
Labská bouda, pramen
Labe. Celkem 5 km.
Doprava ke Špindlerově
boudě: městská doprava
z centra Špindlerova
Mlýna, cyklobusy.

Čertova
strouha
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Kotel

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
543 51 Špindlerův Mlýn 173

(budova MěÚ)

+420 499 523 656
e-mail:tic@mestospindleruvmlyn.cz
www.mestospindleruvmlyn.cz
GPS 50°43´30.951´´N, 15°36´30.853´´E
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Horská služba

Lanové drány

KRNAP

+420 1210
www.hscr.cz

www.skiareal.cz

www.krnap.cz

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

ŠPINDLERŮV MLÝN
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Bílý most

- architektonická dominanta
Špindlerova Mlýna, která spojuje přímo
v centru Špindlerova Mlýna oba břehy
Labe. Most byl postaven v roce 1911
na pomyslné křižovatce. Spojuje pravý
břeh města s Bedřichovem, který byl do
roku 1942 samostatnou obcí a náležel
ještě v 19. století k jilemnickému
panství. Levý špindlerovský břeh byl
pod správou hraběcího rodu Morzinů.
Most je dlouhý 27,6 m, šířka silniční
části je 4,84 m. Nemá žádný střední
opěrný pilíř. Mostní oblouk dosahuje
v nejvyšším bodě výšky 3,65 m.

Svatý Petr + hornická stezka
- nejstarší část Špindlerova Mlýna a údolí
s idylickými výhledy. Doly na těžbu mědi
a stříbra z 16. století jsou dnes již
uzavřené. Historii těžby připomíná
naučná Hornická stezka, která vede
údolím Svatého Petra do Dlouhého dolu.
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Harrachova skála

- naleznete ji na modré turistické
značce při cestě z Horních Míseček
zpět do Špindlerova Mlýna nebo na
Medvědí stezce. Jedná se o skalní
výchoz na úbočí hory Mechovinec
vysoké 1 074 m n. m., ze kterého
je úžasný panoramatický výhled
do kotliny Špindlerova Mlýna i na
okolní panoramata. Vyhlídku zřídil
a skálu po svém příznivci, hraběti
Harrachovi, nazval Klub českých
turistů v roce 1893.

Kaplička sv. Františka z Asissi

AKTIVITY
1

4

Bobová dráha

2

- 1,4 km s 22 zatáčkami,
5 terénními zlomy a 3 tunely.
Dráha nabízí krásná okolní
panoramata. Celoroční
provoz. Děti mladší 8 let
pouze v doprovodu rodičů.

Adventure
Park
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Aquaparky
- nejdelší lanový park
v Krkonoších s trasou 432 m
a několika stupni obtížnosti
pod korunami stromů, umístěn
pod bobovou dráhou.

- od dubna
do konce listopadu
na Labské přehradě.
Lov povolen
pouze s platnou
povolenkou, chráněné
území Krkonošského
národního parku.

- přemostění nebo
slanění po 35 m
dlouhé stěně
hráze Labské
přehrady.

- obří houpačka,
bungeetrampolína,
klokaní boty,
pavoučí síť, lezecká
stěna, lanový
hrad, terénní
koloběžky.

- relaxace
v příjemném
prostředí, vířivé
vany, sauny, pára,
masáže. Dětské
bazény, tobogány.

- se nachází pod Malým Šišákem u nově
zrekonstruované Erlebachovy boudy. V roce
2007 byla vysvěcena páterem Jiřím Šlégrem
a zvon pochází z dílny Marie Tomáškové Dytrychové. U příležitosti svátku sv. Františka
4. října se zde každoročně konají poutě
a na Erlebachově boudě probíhá posvícení.

Rybaření

Zip line

6
Monkey Park
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- v městské části
Bedřichov, ocení děti
od nejútlejšího věku.
Prolézačky, lanová
pyramida, skluzavky,
dřevěný hrad,
houpačky, pískoviště
a další.

Městské okruhy Mlynářovy okruhy

- jsou tematicky rozděleny podle barvy,
délky a obsahu. Zelená naučná Mlynářova
stezka o délce 1,1 km je zaměřena
na historii Špindlerova Mlýna. Červené
Mlynářovo kolečko o délce 2,8 km informuje
o fauně a flóře místního regionu Krkonoš.
Modrý Mlynářův výšlap o délce 3,1 km
se věnuje geologickému vývoji regionu.

3

Dětské hřiště
Bedřichov
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Cyklistika

- Špindlerův Mlýn je zařazen do programu „Cyklisté vítáni“,
který je určen na podporu aktivní cykloturistiky. Cyklotrasy
spojují Krkonoše, Podkrkonoší, Jizerské hory a polskou stranu
Krkonoš. Propojení těchto regionů umožňují od jara
do podzimu cyklobusy. Z konečných stanic lanovek Svatý Petr
a Medvědín jsou značeny trasy pro dlouhé sjezdy. Přeprava
kol na lanovkách je zdarma.

Harmony bunker exposition

- Muzeum studené války se nachází pod hotelem
Harmony Club ve Špindlerově Mlýně. Muzeum je
zbudováno v bývalém protiatomovém krytu pro prominentní
osoby. Tento unikátní prostor Vám otevře svoje tajemství
a Vás bude mrazit z historie nedávno minulé.
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Kostel sv. Petra

- dominantou města je již
od počátku 19. století kostel,
jehož základní kámen byl
položen roku 1802 a poté v roce
1807 vysvěcen. Bez velkých
úprav a v původním klasicistním
slohu se zachoval dodnes. Měl
nahradit kapličku ve Sv. Petru.
Z původní kapličky pochází
zvon, typický svým vysokým
hlasem, což je prý dáno velkým
obsahem stříbra.
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Mohyla Hanče a Vrbaty

- leží nad Vrbatovou boudou a připomíná tragickou událost z 24. března
1913, kdy při lyžařském závodě na 50 km zahynul ve sněhové bouři český
závodník Bohumil Hanč a jeho přítel Václav Vrbata. Příběh Hanče a Vrbaty
se stal symbolem velkého hrdinství a přátelství.
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Labská přehrada

- technická památka. Pojmenovaná podle
stejnojmenné osady, vybudována v letech
1910 - 1916. Základní technické údaje:
- tížná oblouková hráz intzeho typu,
- délka hráze v koruně: 153,5 m, - šířka hráze
v koruně: 6,15 m, - výška hráze nad základem:
41,5 m, - celkový objem nádrže: 2,9155 mil. m3,
- max. zatopená plocha: 23,6 ha, - plocha
povodí: 60,54 km2, - průměrný dlouhodobý
průtok: 2,14 m3/s.

