
www.mestospindleruvmlyn.cz

CELE WYCIECZKOWE 
Špindlerův Mlýn
To górskie miasteczko jest ulubionym centrum turystycznym 
oraz ważnym ośrodkiem sportów zimowych nie tylko w 
Karkonoszach, ale również w całych Czechach. Warunki 
klimatyczne, usytuowanie miasta nad poziomem morza 
(710 – 850 m n.p.m.) oraz dogodne położenie zadowolą 
gości poszukujących możliwości uprawiania sportu, 
uprawiania turystyki, aktywnego wypoczynku oraz 
relaksu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego 
malowniczego miejsca! 

  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
543 51 Špindlerův Mlýn 173               (budynek UM)

+420 499 523 656  

e-mail:tic@mestospindleruvmlyn.cz

www.mestospindleruvmlyn.cz

GPS 50°43´30.951´´N, 15°36´30.853´´E

Kontakty

Pogotowie 
Górskie

+420 1210
www.hscr.cz

Kolejki 
linowe

www.skiareal.cz

KRNAP

www.krnap.cz

Medvědín 
- góra Medvědín (1235 m n. 
p. m.) z kolejką linową jest 
ulubionym celem miłośników 
narciarstwa zjazdowego oraz 
snowboardingu. Jednocześnie 
jest punktem wyjściowym 
dla biegaczy na nartach, 
turystów pieszych oraz 
skialpinistów, wyruszających 
na górskie wyprawy szczytami 
Karkonoszy. 
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Pláň  
- najwyższy punkt w ośrodku narciarskim 
Sv. Petr (1 098 m n.p.m.). Na szczyt góry 

można wjechać wygodnie 6-osobową 
kolejką krzesełkową. Poza sympatykami 

narciarstwa z kolejki linowej mogą korzystać 
również biegacze narciarscy, którzy mają 

następnie możliwość kontynuowania trasy 
po Magistrali Karkonoskiej na szczyty 

Karkonoszy. Ośrodek narciarski Sv. Petr 
jest miejscem organizacji wielu znaczących 

imprez sportowych.
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Svatý Petr  
- najstarsza część 

Szpindlerowego Młyna oraz 
dolina z pięknymi widokami. 
Kopalnie miedzi oraz srebra 

są już dzisiaj zamknięte. 
Historię wydobycia 

tych metali przypomina 
edukacyjna ścieżka górnicza, 

prowadząca przez dolinę 
Svatého Petra aż do doliny 

Dlouhý důl.

Bílý most   
- (Biały Most) architektoniczna dominanta 
Szpindlerowego Młyna, łącząca obydwa brzegi 
rzeki Łaby. Most został zbudowany w 1911 roku 
jako element łączący dwa hrabstwa. Lewy brzeg 
należał do dóbr hrabiowskiego rodu Morzinów 
(obecnie Špindlerův Mlýn), natomiast prawy 
brzeg należał do włości rodu Jilemnickich (część 
miejscowości Bedřichov). Most łukowy, bez 
żadnego środkowego otwartego filaru, wznosi 
się na wysokość 3,65 m, ma długość 27,6 m 
oraz szerokość 4,84 m.

Labská přehrada 
- (Zapora na Łabie) malownicza zapora wodna, 
nazwana na pamiątkę osady o takiej samej 
nazwie. Zbudowana w latach 1910 - 1916 
zapora służyła głównie jako ochrona przed 
powodziami. Zapora jest najwyższym punktem 
w systemie obiektów hydrotechnicznych na 
Łabie. Zbiornik przyjmuje główną część wód, 
powstających w wyniku topnienia śniegu w 
środkowej części Karkonoszy. Od roku 1994 na 
zaporze zainstalowana jest mała elektrownia 
wodna.

Horní Mísečky 
- są najwyżej położoną osadą 

górską w Karkonoszach. Budynki 
osady zbudowane zostały na 
zboczach góry Medvědín na 
wysokości 1000 m n.p.m. Ze 

Szpindlerowym Młynem osadę 
łączy kolejka linowa Medvědín. Z 

Horních Míseček prowadzi górska 
droga imienia Masaryka aż do 

miejscowości Zlaté návrší oraz do 
schroniska Vrbatova bouda.

Mohyla Hanče a Vrbaty
- (pomnik poświęcony pamięci narciarzy 
Bohumila Hanča i Václava Vrbaty) – 
pomnik znajduje się nad schroniskiem 
Vrbatova bouda i przypomina tragiczne 
zdarzenie z 24 marca 1913, kiedy to 
podczas zawodów narciarskich w biegu 
na 50 km zginął w zawiei śnieżnej czeski 
zawodnik Bohumil Hanč oraz jego 
przyjaciel Václav Vrbata. Historia Hanča 
i Vrbaty stała się symbolem wielkiego 
bohaterstwa oraz przyjaźni. 

Špindlerova bouda
- (schronisko) punkt wyjściowy wielu 

szlaków, idealnych do uprawiania 
turystyki wysokogórskiej. Celem 

wycieczek może być na przykład 
Śnieżka, Luční bouda, Karpacz, 
Kowary, Petrova bouda, Sněžné 

jámy (Śnieżne kotły), źródło Łaby 
oraz inne miejsca. Do schroniska 

Špindlerová bouda jeździ przez 
cały rok autobus miejski ze 

Szpindlerowego Młyna. 

Sněžné jámy
- (Śnieżne kotły) są to olbrzymie kotły 
polodowcowe na północnym oraz wschodnim 
zboczu Karkonoszy.  Malá Sněžná jáma (Mały 
Śnieżny Kocioł) o długości 550 m, szerokości 
400 m oraz głębokości 300 m jest oddzielona 
skalnym szczytem od kotła Velká Sněžná 
jáma (Wielki Śnieżny Kocioł) o długości 800 
m, szerokości 600 m oraz głębokości 300 m. 
Sněžné jámy (Śnieżne kotły) są przykładem 
krajobrazu alpejskiego z szeregiem rzadkich 
roślin. Na dnie znajdują się jeziora lodowcowe. 

Krkonošská magistrála 
- (Magistrala Karkonoska) trasa narciarska o długości 
80 km, prowadząca przez Karkonosze. Trasa ma swój 
początek w Harrachovie i prowadzi aż do miejscowości 
Žacléř. Czerwono oznakowana Magistrala Karkonoska 
dzieli się na kilka etapów. Całych 80 km przeznaczonych 
jest dla osób cieszących się dobrą kondycją fizyczną 
oraz doświadczonych biegaczy narciarskich. Pozostałe 
osoby powinny wybierać tylko niektóre odcinki magistrali. 
Włączenie się do magistrali możliwe jest również 
w Szpindlerowym Młynie, a dokładnie w ośrodkach 
Medvědín lub Svatý Petr.  
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Harmony bunker 
exposition 
- muzeum „zimnej wojny” znajduje się w 
hotelu Harmony Club w Szpindlerowym 
Młynie. Muzeum zbudowane jest w 
byłym schronie przeciwatomowym 
przewidzianym dla prominentnych osób. 
To niepowtarzalne miejsce odkrywa 
przed odwiedzającymi swoje tajemnice. 
Słuchając opowieści z niedalekiej 
przeszłości można dostać „gęsiej skórki”.

Muzeum klocków LEGO  
- to muzeum zawierające ponad 

1000 modeli złożonych z klocków 
LEGO. Warto zwrócić uwagę na 

wieżę Eiffla o wysokości jednego 
metra lub na Statuę Wolności. Dzieci 

będą zachwycone kącikiem zabaw 
oraz poruszającymi się pojazdami. 

W miejscowym sklepie LEGO - poza 
klasycznym asortymentem klocków 

LEGO – można znaleźć również 
szereg ekskluzywnych modeli dla 

zapalonych kolekcjonerów.

Apres ski  
- wielkim hitem podczas pobytu w 
górach stały się w ostatnich latach 
tzw. bary „apres ski”, których wiele 
można znaleźć w Szpindlerowym 
Młynie. To właśnie w takim pubie 
– po całodziennym pobycie na 
nartach – można się delektować 
swoim ulubionym drinkiem, 
porozmawiać z przyjaciółmi, 
posiedzieć albo poszaleć na 
parkiecie.   

Inne możliwości 
spędzenia wolnego 
czasu  
- jeżeli pobyt na mroźnym, zimowym 
powietrzu okaże się zbyt męczący, 
można odwiedzić jeden z tzw. 
zadaszonych obiektów (indoor). 
Dostępna jest np. hala tenisowa, 
indoor golf, sguash, strzelnica, 
tenis stołowy, siłownia oraz szereg 
kącików zabaw dla waszych latorośli.   

Atrakcje kulinarne 
- miłośnicy dobrego jedzenia podczas 

swojego pobytu w Szpindlerowym 
Młynie koniecznie muszą odwiedzić 

którąś z miejscowych restauracji 
oraz wypróbować znane karkonoskie 

specjały, takie jak: kyselo (odmiana 
żurka), sejkory (placki ziemniaczane), 

houbanec (kasza z grzybami), 
oukrop (zupa czosnkowa), zelníky 

(placki kapuściane), kucmoch (kluski 
ziemniaczane na słodko) i wiele innych 

przysmaków. 
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Narciarstwo
- centrum narciarskie Skiareál Špindlerův Mlýn 
oferuje możliwość uprawiania narciarstwa 
zjazdowego na trasach o łącznej długości 27 km, 
położonych na terenie pięciu ośrodków 
narciarskich: - Sv. Petr, Medvědín, Hromovka, 
Horní Mísečky oraz Labská. Na terenie całego 
centrum narciarskiego obowiązuje jeden skipass 
a wszystkie ośrodki połączone są regularną linią 
ski-busów.

Narciarstwo biegowe   
- narciarze mogą wybrać jeden z trzech 

ośrodków do uprawiania biegów narciarskich. 
Dla osób rozpoczynających przygodę z jazdą na 

biegówkach idealna będzie trasa miejska „Buď 
fit“; która prowadzi do doliny Labský důl. Trasy 

dla zawodowców znajdują się w ośrodku Horní 
Mísečky a okolice „Plání” są doskonałym punktem 

wyjściowym dla wędrówek szczytami gór.     

Skitouring
- jest unikalną dyscypliną łącząca narciarstwo 
zjazdowe i zimową turystykę górską. We współpracy 
z Karkonoskim Parkiem Narodowym powstało w 
Karkonoszach kilka tras skiturowych. Przy planowaniu 
trasy istotne znaczenie ma doświadczenie narciarza 
oraz aktualne warunki pogodowe. Narciarze skiturowi o 
mniejszym doświadczeniu mogą dla zapewnienia sobie 
bezpieczniejszej trasy wynająć przewodnika górskiego.  

Tory saneczkowe  
- jazda na najdłuższym 
oświetlonym torze 
narciarskim w Czechach. 
Niepowtarzalne przeżycia 
na śniegu oraz przejazd 
o długości prawie 3 km 
na sankach z różnicą 
wysokości 400 m. gwarantuje 
właśnie tor saneczkowy w 
Szpindlerowym Młynie. 

Snowtubing 
- jest doskonałą zabawą 

dla dzieci oraz dorosłych. 
Niesamowitej jazdy 

po śnieżnym torze na 
dmuchanych oponach 
można wypróbować w 
dwóch miejscach – w 

ośrodku Bedřichov oraz 
Svatý Petr.

Tor bobslejowy  
- tor o długości 1,4 km 
z 22 zakrętami, 5 uskokami 
terenu oraz z 3 tunelami. 
Niezapomniane wrażenia 
z jazdy podkreśla wspaniała, 
otaczająca trasę, panorama 
Karkonoszy. Tor bobslejowy 
czynny jest przez cały rok; 
można z niego korzystać 
również po zmroku.

Atrakcje zimowe   
- podczas pobytu w Szpindlerowym 

Młynie warto pamiętać o innych 
atrakcjach zimowych takich jak: 

wycieczka na rakietach śnieżnych 
albo nartach skialpinistycznych, 

nocleg w namiocie przeznaczonym 
do wypraw górskich na szczytach 
Karkonoszy, niepowtarzalna jazda 

ratrakiem lub przejażdżka psim 
zaprzęgiem - mushing.

Jazda na łyżwach 
- ogólnodostępne 
lodowisko z taflą 
naturalną lub sztuczną 
oraz z oświetleniem w 
godzinach wieczornych 
zapewnia wspaniałą 
zabawę w Szpindlerowym 
Młynie nie tylko dzieciom, 
ale również dorosłym.  

Wellness 
- goście odwiedzają Szpindlerowy Młyn nie tylko po to, aby 
uprawiać sport. Nieodłączną częścią zdrowego stylu życia 
jest również relaks oraz odpoczynek. Kilka miejscowych 
ośrodków wellness, oferujących zabiegi na najwyższym 
poziomie, spełni oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów. Ośrodki te oferują odpoczynek 
w najróżniejszych saunach oraz w jacuzzi. Goście mogą 
korzystać z kąpieli upiększających oraz z różnego rodzaju 
masaży. Zachęcamy do skorzystania z tego szerokiego 
wachlarza zabiegów wellness w Szpindlerowym Młynie!

Aquaparki
- zabawy w basenie, 
zjazdy na toboganie 

czy pływanie 
rekreacyjne dla 

przyjemności. 
Z tego wszystkiego 
można skorzystać 
odwiedzając jeden 

z aquaparków w 
Szpindlerowym Młynie.

 

ŠPINDLERŮV MLÝN
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