
Publikace o Janských Lázních (průběh prací v roce 2010) 
 

Autorský tým již druhým rokem intenzivně pracuje na přípravě obsahové stránky knihy.  Souhrn prací 

provedených v uplynulém roce přináší následující přehled: 

1) Období do roku 1675 (autor PhDr. Pavel Zahradník) 

Nejstarší dějiny Janských Lázní studoval PhDr. Pavel Zahradník v Národním archivu v Praze ve fondu 

Stará manipulace, dále ve Státním okresním archivu v Trutnově (fondy Archiv města Trutnova, Farní 

úřad Horní Maršov a Farní úřad Svoboda nad Úpou). Hlavní pozornost byla věnována studiu 

v Rakouském národním archivu ve Vídni a Rakouské národní knihovně ve Vídni. 

2) Období 1675-1787, 1918-1938, dějiny obce Černá Hora (autor Mgr. Roman Reil) 

Autor se soustředil na zjišťování informací týkajících se hlavně obrazového materiálu, a to pro všechny 

úseky dějin Janských Lázní (historické mapy a veduty Janských Lázní, stavební plány významných 

budov, atd.). Vedle toho se zabýval studiem urbáře panství Vlčice, kde jsou zaznamenány zásadní 

informace při převzetí panství (i Janských Lázní) rodem Schwarzenbergů. Z období první republiky se 

autor snažil zdokumentovat spolkový život obce a věnovat se informacím, týkajících se výstavby 

lanové dráhy na Černou horu. Nadále vede registr zásadní literatury k dějinám Janských Lázní, registr 

obrazového materiálu a dalšího dokumentačního materiálu pro publikaci.   

3) Období 1787-1918, 1939-1945 (autor Mgr. Václav Horák) 

Pozornost Václava Horáka byla v roce 2010 věnována studiu tzv. Eichlerovy sbírky v Archivu 

Národního muzea v Praze, průzkumu kartografického materiálu (excerpovány fondy Muzea 

Podkrkonoší v Trutnově, Státního okresního archivu v Trutnově nebo Krkonošského muzea ve 

Vrchlabí) a počátkům spolkového života v materiálech Státního okresního archivu v Trutnově. 

Pokračoval ve studiu tisku z druhé poloviny 19. století v Rakouské národní knihovně ve Vídni a 

průvodců po Janských Lázních z 19. století. Ze zahraničních periodik se věnoval studiu časopisu 

Riesengebirgsheimat. 

4) Období po roce 1945 (autor Mgr. Ondřej Vašata) 

Poslednímu období dějin Janských Lázní se věnoval Mgr. Ondřej Vašata studiem archiválií ve Státním 

okresním archivu v Trutnově, hlavně ve sbírkách soudobé dokumentace a fondech Městský národní 

výbor Janské Lázně, Okresní národní výbor Trutnov, Místní výbor Národní fronty Janské Lázně, Okresní 

výbor Komunistické strany Československa, atd. Ve fondech Státního oblastního archivu v Zámrsku se 

zajímal o Státní léčebné lázně Janské Lázně a Krajský národní výbor Hradec Králové. Kromě archiválií 

se věnoval základním periodikům v regionu – Jednota, Stráž severu, Pochodeň, Lidové proudy, 

Krkonošská pravda. Dále doplňoval svůj soupis literatury a zjišťoval pamětníky. 

Rok 2012 bude v místním kulturním dění téměř s určitostí na několik desítek let těžko překonatelnou 

výjimkou. Sotva se v dohledné době dočkáme v jediném roce tak zajímavé konstelace jako vydání 

reprezentativní publikace, plesu Svazku obcí Východní Krkonoše, zahájení lázeňské sezóny a možná i 

něčeho navíc.  



 

Zaměřit s předstihem roku a více pozornost na budoucí kulturní dění v Janských Lázních se může zdát 

předčasné. V případě publikace mapující naší historii je však soustředěnost opravdu na místě. Město 

se již smluvně zavázalo a do projektu vložilo či ještě vloží v první fázi prostředky mírně přesahující půl 

milionu korun. Už nyní nezanedbatelná částka se ovšem zúročí pouze v jediném případě. V případě, 

kdy odborně připravený obsah předložíme čtenářům v odpovídající formě. Jakékoliv kompromisní 

úkroky v kvalitě zpracování by současné zastupitele usvědčily z nepochopení mimořádné příležitosti a 

typické české malosti. Věřím, že ačkoliv nežijeme v ekonomicky nejpříznivějších dobách, zmíněná 

eventualita zůstane nakonec pouze mou vyřčenou obavou. 

    Ing. J. Franc-pověřený jednáním s odpovědným redaktorem publikace 
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