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Bílý most

- architektonická dominanta Špindlerova
Mlýna, která spojuje oba břehy řeky
Labe. Most byl postaven v r. 1911 jako
spojka mezi dvěma panstvími. Levý břeh
byl pod správou hraběcího rodu Morzinů
(nyní Špindlerův Mlýn) a pravý břeh patřil
k jilemnickému panství (část Bedřichov).
Obloukový most, který nemá žádný
střední opěrný pilíř, dosahuje výšky
3,65 m, dlouhý je 27,6 m a široký 4,84 m.

Svatý Petr

- nejstarší část
Špindlerova Mlýna
a údolí s idylickými
výhledy. Doly na těžbu
mědi a stříbra jsou dnes
již uzavřené. Historii
těžby připomíná naučná
Hornická stezka, která
vede údolím Svatého
Petra do Dlouhého dolu.
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- s lanovou dráhou
Medvědín 1235 m n m. je
oblíbeným cílem příznivců
sjezdového lyžování
a snowboardingu.
Zároveň je i výchozím
bodem pro běžkaře,
pěší i skialpinisty mířící
na horské túry
po hřebenech Krkonoš.
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Labská přehrada

- technická památka, pojmenovaná
podle stejnojmenné osady a vybudovaná
v letech 1910 - 1916, sloužící především
jako ochrana proti povodním.
Je nejhořejším stupněm soustavy vodních
děl na Labi, který zachytává převážnou
část sněhových vod ve střední části
Krkonoš. Od roku 1994 pracuje v hrázi
malá vodní elektrárna.

- 80 km dlouhá lyžařská cesta přes
Krkonoše, vede od Harrachova až
po Žacléř. Krkonošská magistrála
se značí červeně a dělí se na několik
etap. Celých 80 km je určeno pro
fyzicky zdatné a zkušené běžkaře,
ostatní by měli zvolit jen některou
část magistrály. Možnost napojení
je i ve Špindlerově Mlýně a to
na Medvědíně či ve Svatém Petru.
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Špindlerova bouda

- výchozí místo pro vysokohorskou turistiku. Výletní cíle
mohou být např. Sněžka,
Luční bouda, Karpacz, Kowary,
Petrova bouda, Sněžné jámy,
pramen Labe a další.
Ke Špindlerově boudě jezdí
celoročně autobus městské
hromadné dopravy
ze Špindlerova Mlýna.
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Krkonošská magistrála

- jsou nejvýše položenou horskou
osadou v Krkonoších. Byly
vystavěny na svazích Medvědína
v nadmořské výšce 1000 m n. m.
Se Špindlerovým Mlýnem spojuje
osadu lanová dráha Medvědín.
Z Horních Míseček vede
Masarykova horská silnice
až na Zlaté návrší
a k Vrbatově boudě.

Medvědín

- nejvyšší bod 1 098 m n. m. ve
skiareálu Sv. Petr, kam se pohodlně
dostanete 6-ti sedačkovou lanovou
dráhou. Kromě milovníků lyžování
mohou lanovku využít i běžkaři
a poté se vydat např. po Krkonošské
magistrále dále na hřebeny
Krkonoš. Skiareál Sv. Petr je
dějištěm konání řady významných
sportovních eventů.

Horské městečko, které je vyhledávaným turistickým
centrem a významným střediskem zimních sportů nejen
v Krkonoších, ale také v celé České republice. Klimatické
podmínky, nadmořská výška města 710 – 850 m. n. m.
a příhodná poloha celoročně uspokojí návštěvníky
vyhledávající sport, turistiku, aktivní odpočinek i relaxaci.
Přijďte pobejt!

Horní Mísečky
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Pláň

Špindlerův Mlýn
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www.mestospindleruvmlyn.cz

Mohyla Hanče a Vrbaty
- nachází se 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.

24

Kontakty
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

Sněžné jámy

- jsou mohutné ledovcové kary na
severním a východním svahu Krkonoš.
Malá Sněžná jáma (550 m dlouhá, 400 m
široká a 300 m hluboká) je od Velké
Sněžné jámy (800 m dlouhá, 600 m
široká a 300 m vysoká) oddělena skalním
hřebínkem. Sněžné jámy jsou příkladem
alpské krajiny s řadou vzácných rostlin.
Na dně se nacházejí ledovcová jezírka.

Horská služba

Lanové drány

KRNAP

+420 1210
www.hscr.cz

www.skiareal.cz

www.krnap.cz

ŠPINDLERŮV MLÝN

Aquaparky
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- vyřádit se v bazénu,
sklouznout se
na tobogánu
anebo si zaplavat
pro radost. To vše
můžete, pokud
navštívíte některý
z aquaparků
ve Špindlerově
Mlýně.
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- muzeum studené války se
nachází na hotelu 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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Museum Lega

1

- muzeum s více než 1000
modely poskládanými z Lego
kostiček. Za zmínku stojí metr
vysoká Eiffelova věž nebo
Socha svobody. Děti budou
nadšené z hracího koutku
i jezdící mašinky. V místní Lego
prodejně kromě klasického
sortimentu Lega najdete
i spoustu exkluzivních modelů
pro zapálené sběratele.
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AKTIVITY
Lyžování

Běžecké lyžování

- běžkaři si mohou vybrat ze tří
běžeckých lokalit. Pro začátečníky
je vhodná městská trasa „Buď
fit“ vedoucí do Labského dolu,
závodní tratě se nachází
na Horních Mísečkách a oblast
Plání je výchozím bodem
pro hřebenové výlety.

3

Sáňkařská
dráha

2

Skitouring

- je turistika na lyžích se stoupacími pásy.
Ve spolupráci s Krkonošským národním
parkem vzniklo v Krkonoších několik
skialpových tras. Při plánování trasy je
důležité dbát na zkušenosti lyžaře i na aktuální
klimatické podmínky. Méně zkušení skialpinisté
si pro zajištění bezpečnější trasy mohou
najmout horského vůdce.
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Snowtubing

- je skvělou zábavou pro
malé i velké. Divokou
jízdu sněhovým korytem
na nafukovacích
pneumatikách si můžete
vyzkoušet na dvou
místech – na Bedřichově
i ve Svatém Petru.
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Zimní zážitky

Bobová dráha

- 1,4 km dlouhá dráha
s 22 zatáčkami, 5 terénními
zlomy a 3 tunely. Nevšední
zážitek z jízdy umocňuje
překrásné okolní panorama
Krkonoš. Bobová dráha má
celoroční provoz, který je
možný i po setmění.

- velkým hitem při pobytu
na horách se v posledních
letech staly tzv. apres ski
bary, kterých je
ve Špindlerově Mlýně celá
řada. Právě zde si můžete,
po celodenním pobytu
na sjezdovkách, vychutnat
svůj oblíbený drink, pobavit
se s přáteli, posedět si
nebo to roztančit na baru.

- veřejné kluziště
s přírodním nebo
umělým ledem
a večerním
osvětlením si
ve Špindlerově
Mlýně zajisté užijí
nejen děti,
ale i dospělí.

- při pobytu ve Špindlerově
Mlýně si rozhodně nenechte
ujít zimní zážitky, jako jsou
například výprava
na sněžnicích či skialpech,
nocování v expedičním
stanu na hřebenech
Krkonoš, zážitková jízda
rolbou či projížďka se psím
spřežením - mushing.

9

Apres ski

Bruslení

- jízda na nejdelší
osvětlené dráze u nás.
Jedinečné zážitky
na sněhu a bezmála 3 km
dlouhá jízda na saních
s převýšením 400 m.
To je sáňkařská dráha
ve Špindlerově Mlýně.

- Skiareál Špindlerův Mlýn nabízí
lyžování na 27 km sjezdových
tratích v pěti areálech – Sv. Petr,
Medvědín, Hromovka, Horní
Mísečky a Labská.
V rámci celého skiareálu platí
jednotný skipass a všechny
lyžařské areály jsou propojeny
pravidelnou linkou ski-busů.
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Harmony bunker
exposition
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Wellness

- nejen za sportem se jezdí do Špindlerova Mlýna.
Neodmyslitelnou součástí zdravého způsobu
života je i relaxace a odpočinek. Několik zdejších
špičkových zařízení naplní vaše představy
o relaxaci těla i ducha do nejmenšího detailu.
Odpočiňte si v nejrůznějších saunách, ponořte
se do vířivek a kosmetických koupelí, dopřejte
si masáže všeho druhu. Vychutnejte si Špindlerův
Mlýn plnými doušky!

Gastro

- patříte mezi milovníky
a gurmány dobrého jídla?
Při svém pobytu ve Špindlerově
Mlýně nezapomeňte navštívit
některou z místních restaurací
a ochutnat vyhlášené krkonošské
speciality, kterými jsou
například: kyselo, sejkory.
houbanec, oukrop, zelníky,
kucmoch a mnoho dalších
pochoutek.
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Další aktivity

- pokud vás již unaví pobyt
na chladném zimním
vzduchu, můžete navštívit
některé z indoorových
sportovišť. K dispozici vám
bude tenisová hala, indoor
golf, sguash, střelnice,
stolní tenis, posilovna
a řada dětských koutků
pro vaše ratolesti.

