Tipy na výlety

Rozhledna Žalý

Klášter Hostinné

Kostel Sv.Petra a Pavla Špindlerův Mlýn

Stezka korunami stromů Jánské Lázně

Lanová dráha Špindlerův Mlýn – Medvědín

Labská přehrada

Bobová dráha Špindlerův Mlýn

Pančavský vodopád

Rozhledna Žalý : v roce 1836 byla na vrcholu Předního Žalého vybudována hrabětem Janem
Nepomukem Františkem Harrachem dřevěná rozhledna. Ta byla v roce 1889 nahrazena montovanou
železnou vyhlídkovou věží s výškou 15 metrů a v roce 1890doplněna dřevěnou vyhlídkovou restaurací. V
této době se Žalý stal vyhledávaným cílem turistických výprav z blízkého Benecka i vzdálenějších míst. V
roce 1892 byla ocelová konstrukce nahrazena dnešní kamennou věží o výšce 18 metrů, vybudovanou s
ohledem na očekávaný vzrůst okolních smrků, přesto ale bylo nutno pro zachování výhledu provést v
šedesátých letech částečné odlesnění vrcholové partie. Jde o jedinou kamennou rozhlednu v Krkonoších. Z
rozhledny lze přehlédnout celé panorama Krkonoš, části Jizerských hor a Orlických hor, podhůří a
části Českého ráje.

Klášter Hostinné: raně barokní budova konventu s knihovnou z let 1677-1684. Stavba prošla v letech
2011-2012 rekonstrukcí (nákladem 50 milionů korun), oceněnou jako Stavba roku – za příkladnou
rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické
identity sídla. V dubnu 2012 byla z větší zčásti otevřena veřejnosti, další obnova pokračuje v roce 2019.
Areál se stal kulturně-společenským centrem regionu. Je v něm umístěno muzeum, galerie, knihovna,
prostory pro zájmovou činnost spolků a neziskových organizací, umělecké školy atd. Klášterní kostel má
pozoruhodnou dvoulodní chrámovou loď. Galerie antického umění vystavuje cennou sbírku sádrových
odlitků antických soch, většinou z 19. století. Tato expozice je největší a nejcennější kolekcí svého druhu v
České republice; a patří ke sbírce Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Kostel Sv.Petra a Pavla Špindlerův Mlýn : z let 1802–1807; do jeho zvonu prý bylo přidáno stříbro.
Pokud se vydáte směrem k údolí Svatého Petra, byla by chyba tento kostel minout.

Stezka korunami stromů Jánské Lázně : Stezka korunami stromů se nachází v srdci majestátních
lesů Krkonošského národního parku. Ukážeme vám, v čem je příroda Krkonoš jedinečná. Společně s námi
poznáte zdejší krásné lesy doslova od kořenů až po jejich koruny. Stanete se součástí lesního života a
poznáte řadu živočichů i rostlin, které nenajdete nikde jinde.

Lanová dráha Špindlerův Mlýn – Medvědín : Nová čtyřsedačková lanovka byla uvedena do provozu
v roce 1994, její délka je 1910 m. Dolní stanice se nachází ve Špindlerově Mlýně ve výšce 743 m a její
horní stanice pod vrcholem hory Medvědín. Lanovka překonává výškový rozdíl 490m a jezdí od 8 do 18
hodin. V létě je možnost přepravy kol. Od horní stanice lanovky si můžete naplánovat např. túru k prameni
Labe....

Labská přehrada: je vodní dílo vybudované na Labi na jižním okraji Špindlerova Mlýna a u jeho
části Labská. Byla vybudována mezi lety 1910 až 1916, 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. Hráz je vysoká 41,5 m, dlouhá
153,5 m a široká 55 m. Délka vodní nádrže je 1,2 km, její plocha je 40 ha. Přes vodní plochu vede silniční
most silnice II/295postavený v 80. letech, měří 120 metrů, jeho nejvyšší pilíř má výšku 30 m.

Bobová dráha Špindlerův Mlýn: Špindlerovská bobovka byla postavena v roce 1997 jako první
projekt tohoto druhu v České republice a patří podle názoru špičkového výrobce unikátní technologie z
jeho 330 realizací mezi tři najatraktivnější projekty tohoto druhu na světě!

Pančavský vodopád: je vodopád v obci Špindlerův Mlýn v Královéhradeckém kraji. Jedná se o nejvyšší
vodopád v Česku. Měří 148 metrů a nachází se na východním svahu v horní závěrečné části Labského dolu
v Krkonošských hřbetech v Krkonoších (Pančavská jáma).

