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Vojáček Karel

Oblast 21b
Popis trasy č. 21b
Doprava bus a pěšky nebo na turist.kole
Janské Lázně → Černá Hora → Hofmanovy boudy → Černá hora
Na Černou horu k rašeliništi a vysilači. Z Janských Lázní vystoupáme do zimního střediska Černá Hora a po silnici na
Hofmanovy boudy odtud vede asfaltová cesta na Černou horu. Zde s projdeme po tzv. Václaváku a zajdeme k rašeliništi.
Okres Trutnov

Janské Lázně
výměra ha: 1373

obyvatel: 880

německý název: Johannisbad

PSČ 542 25
Nadm. výška: 519

Teplý pramen byl v Janských Lázních objeven roku 1006. Nejprve voda sloužila k pohonu hamru. První zprávy o používání
termální vody ke koupelím jsou až ze čtrnáctého století, kdy majitel panství Zilvar ze Silbersteinu nechal zřídit primitivní
lázeňské zařízení pro potřeby svého rodu. Roku 1675 koupil J.Lázně Jan Adolf, kníže Schwarzenberg. Za jeho vlastnictví nastal
rozvoj lázeňství včetně místních lázní. Ještě mnohokráte obec měnila majitele. Roku 1881 byla povýšena na městys. Roku 1920
převzala lázně, pozemky a prameny akciová společnost a nastalo období největšího rozvoje. V roce 1935 byla zavedena léčba
po dětské obrně. Roku 1965 se Janské Lázně po sloučení s obcí Černá Hora staly městem. Lázně jsou zaměřeny převážně na
nemoci pohybového ústrojí.
Rozvoj obce: V roce 1673 stavba kaple Jana Křtitele a 1885 novogotický přestavěna na kostel, pseudogotický kostel ČCH z let
1879, 1928 lanovka na Černou horu, 1977 televizní vysílač na Černé hoře a 1980 nová kabinová lanovka. Roku 1980 dětská
léčebna Vesna, sportovní střediska a lyžařské sjezdovky.
J_Lázně01

kostel

Novogotický kostel z let 1877-79 při silnici slouží církvi Evangelické.
přírod. a tech. zajímavosti

J_Lázně02

Janské Lázně - charitní domov Mariánum.
J_Lázně03

kostel

Novogotický kostel Jana Křtitele pod Mariánskou vyšinou z let1882 -85.
přírod. a tech. zajímavosti

J_Lázně04

Janské Lázně - kolonáda
J_Lázně05

kříž kamenný

Janské Lázně - německý kříž. V lese nad Léčebnou Vesna na cestě pojmenované po hraběti Thunovi byl postaven v roce 1994
pietní kříž v místě hromadného hrobu osmi německých spoluobčanů zastřelených z jara roku 1945 ozbrojenou polovojenskou
skupinou českých "partyzánů". Postaven byl z iniciativy a prostředků odsunutých Němců. Po referendu zdejších občanů v roce
1993. Žulový jednoduchý nízký kříž nese latinský nápis odpočívejte v pokoji.
přírod. a tech. zajímavosti

J_Lázně06

Janské Lázně - pramen starosty Exnera. V lese cca 700 m za Léčebnou Vesna v údolí pojmenovaném po koruním princi
Rudolfovi Habsburskovi byl v roce 1877 otevřen minerální pramen.
J_Lázně07- Duncan

podstavec

N:50°37'55.792"E:15°47'27.523"

Janské Lázně - Duncan. Podél ulice Lesní v prostoru zástavby rod. Domků se nachází podstavec pomníčků. Čelní díl nejspíš
deska s textem chybí vzadu vysekáno 1834. Avšak může to být i 1854.
J_Lázně08- Duncan

kříž kovový

N:50°37'55.730" E:15°47'46.051"

Janské Lázně - Duncan. Na konci ulice Lesní za vilou Duncan se nachází podstavec pomníčků s kovovým křížkam.Německý text
sděluje: Ježíš za nás zemřel na kříži. Pomníček nechal zhotovit Joseph Grhubertnns Marscheudorf 1840.
J_LázněHofmanBoudy01

kříž dřevěný

N:50°37'48.866",E:15°45'0.199"

Černá Hora - Hofmanovy boudy - dřevěnný kříž z roku 2000 na vrchlabské vyhlídce.Text pod křížem: Bože žehnej tomuto
líbeznému kraji. L.P.2000
rozhledna, výhled

J_LázněHofmanBoudy02_1

N:50°37'48.866",E:15°45'0.199"

Černá Hora - Hofmanovy boudy - vrchlabská vyhlídka.
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Černá Hora

PSČ 542 25

Černá Hora - rekreační obec rozložena na svahu Černé hory. Při silnici Svoboda nad Úpou - Černý Důl. Středisko zimních
sportů i pěkných celoročních vycházek.
- - - Konec sestavy - - 25. února 2015
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