
Publikace Janské Lázně s podtitulem Historie města – přípravné práce 
 
Snad mi dáte za pravdu, že není mnoho míst, jejichž jméno, navzdor tomu, že v nich žije pouze několik 

stovek lidí, je pro obyvatele naší země (a nejen pro ně) všeobecně známým pojmem. Janské Lázně k nim 

patří a ať již dějiny města sahají tisíc nebo „jen“ pár set let do minulosti, skutečností je, že takto výjimečné 

sídlo nemá dosud seriozním způsobem zpracovánu svou historii - pro připomenutí: převážně němečtí 

autoři 19. a počátku 20. století (Eiselt 1846, Pauer 1886, Hamáček 1903, Sturm 1929) se ve svých dílech 

věnovali zejména lázeňství a dobově módní turistice a zimním sportům. Snahu o komplexnější zmapování 

historie - knihu Janské Lázně dnes (Diblík 1975) jsem podrobněji připomněl ve Fontáně 1/2008, a oblibu 

starých pohlednic reflektovala nedávno knížka Janské Lázně a okolí na dobových pohlednicích (Tichý 2005). 

 

Dnes se již nacházíme snad dostatečně daleko od resentimentů bouřlivého dvacátého století a relativně 

v klidu budujeme svobodnou společnost, přišel čas smazat dluh – vytvořit podmínky pro vznik vážně pojaté 

historie města. 

 

V srpnu 2008 jsme počátečním výběrem témat pro zamýšlenou publikaci provedli v rámci Komise 

propagace města první krok v pokusu o vytvoření díla, které historii města popíše na základě spolehlivých 

historických pramenů a v dobré víře ve schopnosti autorů, doufejme také přístupně pro budoucí čtenáře. 

O radu a pomoc jsem se následně obrátil na Mgr. Romana Reila, ředitele Státního okresního archivu 

Trutnov, historika s bohatou publikační činností. S jeho pomocí byla zprvu vytvořena osnova obsahu zhruba 

200 stránkového spisu a poté, co na sklonku listopadu 2008 vyslovila tomuto projektu podporu rada města, 

i detailní kalkulace s harmonogramem výdajů spojených s realizací knihy.  

V dubnu 2009 jsem předložil radě města návrhy smluv se sedmi budoucími autory s tím, že by vzhledem 

k povaze a časové náročnosti projektu bylo vhodné předejít možným komplikacím v případě odlišného 

postoje příští reprezentace města a schválit smlouvy v rozsahu garantujícím vytvoření všech podkladů pro 

tisk - textů, fotografií i předtiskových grafických prací.  

I zde jsem se u členů rady setkal s plným pochopením a kladné doporučení zastupitelstvu bylo 10. 6. 2009 

naplněno pozitivním výsledkem hlasováním tohoto orgánu. 

V tomto okamžiku jsou vytvořeny předpoklady pro pokrytí nákladů cca 500 000 Kč na pořízení obsahu 

knihy a příští představitelé města budou v roce 2012 řešit konečnou podobu ztvárnění knihy, její náklad a 

s tím spojené požadované finanční prostředky.  

 

Na přelomu června a července 2009 došlo k podpisu smluv mezi jednotlivými autory a městem 

zastoupeným panem starostou. 

 

Složení autorského kolektivu je následující: 

 

 Mgr. Roman Reil – odpovědný redaktor, autor textů - dějiny Janských Lázní v letech 1675-1787, 
1918-1938 a dějiny obce Černá Hora, včetně přehledu literatury a použitých pramenů 

 

 Mgr. Václav Horák - zástupce ředitele Muzea Podkrkonoší v Trutnově -  autor textů - dějiny Janských 
Lázní v letech 1787-1918 a 1939-1945  

 

 Mgr. Ondřej Vašata - historik, učitel, předseda Vlastivědného kroužku Krkonoš a Podkrkonoší  - 
autor textů - dějiny Janských Lázní od roku 1945 do současnosti  

http://www.jirifranc.estranky.cz/admin.php?akce=c_detail&c_id=18


 

 PhDr. Pavel Zahradník - archivář Státního okresního archivu v Trutnově – autor textů - nejstarší 
dějiny Janských Lázní do roku 1675  

 

 Miloš Šálek – fotograf – Trutnov 
 

 Růžena Řezníčková – grafické práce 
 

 Edita Búzková – digitální zpracování publikace a předtisková úprava 
 
 

Několik měsíců jsem věnoval velkou pozornost koordinaci přípravných prací a získal pro záměr mapování 

historie města jednoznačnou podporu rady a zastupitelstva.  Nyní můžeme netrpělivě očekávat výsledek. 

Jsem přesvědčen, že bude důstojným vyjádřením vztahu současných obyvatel města k jejich minulosti a 

všem návštěvníkům krkonošských lázní cenným pramenem poznání pestré historie vyhlášeného výletního 

cíle. 

 

        Ing. Jiří Franc – předseda KPM 

 


