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Oblast 42c

Špindlerův Mlýn → Labský důl → pramen Labe

K vodopádům a pramenu Labe. Ve Špindlerově Mlýně na náměstím vyhledáme značenou turist cestu, která nás podél toku 

Labe dovede do Labského dolu kam stékají zejména za pozdního jara mohutné vody Pančavského a Labského vodopádu. Jak 

se blížíme k uzávěře dolu na hřebenu již z dálky vidíme Labskou boudu ke které nás čeká stoupání jehož strmost tlumí 

serpentiny cestičky. Labské boudě funguje bufet. Odtud k prameni Labe jsou to jen asi 2km. Cestou k prameni vidíme po 

pravé straně polskou boudu nad Sněžnými jámami Vysokého kola.

bus a pěšky i na hor. koleDopravaPopis trasy č. 42c

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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