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Oblast 42b

Špindlerův Mlýn  přehrada → Mísečky → Zlaté návrší → Pančavský vodopád

Za vodopádem Pančavy. Na trasu nastoupíme v Labské u Špindlerova Mlýna. Postupně jak stoupáme na Harrachovu skálu než 

nás sevře les otvírá se pohled na jezero Labské přehrady. Na Harrachově vyhlídce se nám otevře pohled na Špindlerův Mlýn. 

Nejprudší stoupání již máme za sebou. Jsme na půl cesty k Mísečkám, kde vyhledáme turist. cestu na Zlaté návrší  k Vrbatově 

b. kde se případně lze občerstvit a kde je konečná místní linky busu. Jedeme-li na kole využijeme na Mísečky horskou silnici. 

Odtud k Pančavskému vodopádu již to není daleko a skoro po rovině. Pro kola není odtud cesta možná.

na hor. kole většinu zbytek pěškyDopravaPopis trasy č. 42b

Špindlerův Mlýn PSČOkres

Nadm. výška: 715

543 51Trutnov

výměra ha: 7691

Z původní hornické osady z 15. století vyrostlo vyhledávané středisko cestovního ruchu. Na počátku 17. století se zde těžilo 

stříbro, měď a dřevo, v polovině 18. století byla na Krausových boudách, dnešním Bedřichově založena sklárna. S rozvojem 

turistiky cca od roku 1870 vznikaly horské boudy, hotely a restaurace nabízející služby turistům. Mnoho farmářů a dřevorubců 

se stalo obchodníky. Špindlerův Mlýn se počátkem 20. století stál významným letním a zimním střediskem.V roce 1961 získal 

statut města.

obyvatel: 1302 německý název: Spindelmühle

přírod. a tech. zajímavosti

Pančava s vodopády

Pančava04

přírod. a tech. zajímavosti

Špindlerův Mlýn - Labský důl

Pančava05_Lab_důl

kaple

Špindlerův Mlýn - kaple sv. Františka pod Špinderovou boudou. Vedle kaple ležící kámen připomíná zakládající myšleku 

sv.Františka zprostředkovat lidem betlémský výjev narození Ježíška.

Špindl_07 KapsvFrantiška N:50°75'85,036",E:15°63'44,269"

kostel

Špindlerův Mlýn - kostel svatého Petra. Již roku 1516 se v osadě Svatý Petr  připomíná havířská dřevěná kaple Svatého Petra. 

Vznikla hned vedle dolu v druhém kutacím období za Rudolfa Morzína, není touž  přistavěnou k penzionu Zdař Bůh. Původní 

kaple stávala výše až, za posledními domy. Místo označuje od roku 1935 pomníček s prvosenkou. Po dostavbě nového 

klasicistního kostela  r.1807ve Špindlerově Mlýně, se stejným zasvěcením, byla původní kaple ve Svatém Petru zbořena.

Špindl_Ml01 N:50°43'38.521",E:15°36'40.965"

přírod. a tech. zajímavosti

Špindlerův Mlýn fara nyní misijní středisko.

Špindl_Ml02 N:50°43'38.267",E:15°36'39.993"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Špindlerův Mlýn - nízká kaplička bez omítky, zvětralé spáry, rezavý plech na střeše, bez oken a dveří, uvnitř místy poškozená 

omítka, zůstaly jen zbytky zařízení.

Špindl_Ml03

kříž kamenný

Špindlerův Mlýn U Dívčí lávky - kamenný kříž s tělem.Text nenalezen. Podstavec z červeného pískovce. Křížek sám v minulosti 

prošel opravou. Chybějící části byly odlity z betonu včetně jeho uchycení.

Špindl_Ml06 U Dívčí lávky N:50°44'33.739",E:15°36'31.097"

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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