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Oblast 40a

Černý Důl → Konfiskáty → Prostřední Lánov

Z Černého Dolu kolem vápencového lomu do Lánova. Z Černého Dolu náměstí vyjdeme směrem k vápencovému lomu, který 

z leva po jeho levé hraně obejdeme, podejdeme lanovku přepravující vytěžený kámen do Kunčic. Na nejužším místě, uzávěře 

lomu se vlevo napojíme na pěšinu vedoucí přes tzv. Konfiskáty a Lánovský kopec do Prostředního Lánova. Cestou mineme 

několik nově obnovených kapliček. Z místa nad lomem vidíme celý prostor lomu , Černý Důl s masivem Černé hory.

pěškyDopravaPopis trasy č. 40a

Černý Důl PSČOkres

Nadm. výška: 684

543 44Trutnov

výměra ha: 2219

Původní hornická osada rozložená pod Černou horou. Vznik obce souvisí s počátky těžby rud v Krkonoších a to již roku 1383. 

V roce 1533 získal panství Kryštof z Gendorfu, který zde realizoval své velkorysé plány těžby zlata, stříbra a železné rudy v 

Krkonoších. Právo svobodného hornického města získává Černý Důl v roce 1564. Úpadek v těžbě nastal v 17. století, roku 

1817 byla těžba definitivně zastavena. Od 18. století se v okolí lámal a dodnes láme vápenec. Lanovka dlouhá 9 km dopravuje 

vápenec do Kunčic, kde se zpracovává.

Zajímavá oblast východních Krkonoš slouží turistům, cykloturistům, vyznavačům zimních sportů.

obyvatel: 753 německý název: Schwarzen Thal

socha kamenná

Černý Důl - socha Archanděla Michaela z roku 1713. U paty podstavce jméno restaurátora J.Krause a rok prvé opravy 1873 . 

Poslední oprava se uskutečnila roku 2003. Tento datum však již není vytesán.

Č_Důl01 N:50°38'7.044",E:15°42'35.785"

kostel

Černý Důl - renesanční kostel svatého archanděla Michaela z r.1556 rozšířen 1607 a i později.

Č_Důl02 N:50°38'10.73",E:15°43'26.52"

hřbitov

Černý Důl - hřbitov  a hrobka famílie Bohm.

Č_Důl03

kříž kamenný

Černý Důl - u Milety odbočit k chatě Hájenka před ní křížek z r.1810.

Č_Důl04 N:50°39'3.33",E:15°42'35.539"

kříž kamenný

Černý Důl - kříž u čp. 229.

Č_Důl05_02 N:50°38'0.056",E:15°42'40.236"

socha kamenná

Černý Důl - J.Nepomuckýho z konce 18. století v rokokovém slohu od sochaře I. Graffa stojí u mostu asi 400m pod  kostelem. 

Vzadu iniciály M:S:W:. V osmdesátých letech m.s. byla stržena a rozlomila se na tři části. Na přelomu roku 2000 byla 

opravovaná poslední restauraci provedl Jiří kašpar z Mostku.

Č_Důl06 N:50°37'49.483",E:15°42'43.258"

pomník-památník

Černý Důl - Za kostelem pomník obětem války 1914 -18  z černého mramoru.Instslováno 1920. Renovováno 2000.

Č_Důl07 N:50°37'46.289",E:15°42'33.36"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Černý Důl - Maličké kapličky křížové cesty kolem kostela.

Č_Důl08 N:50°38'10.73",E:15°43'26.52"

kříž kamenný

Černý Důl - kříž z r.1810 před kostelem. Podstavec s textem je zdoben festonem

Č_Důl09 N:50°38'2.802",E:15°42'38.445"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Černý Důl - ochranná kaplička Sv. Barbory stojí při silnici na Janské Lázně asi po 1km. Obnovena r. 2003.

Č_Důl10 N:50°38'2.664",E:15°43'45.307"

rozhledna, výhled

Černý Důl - oblíbené sportovmí středisko lyžařů a paraglaidistů.

Č_Důl11 N:50°38'6.926",E:15°42'36.522"

kříž kamenný

Černý Důl - od kapličky při silnici na Janské Lázně směrem přes silnici do pastvin po nepatrné cestičce při mezi asi po 300m v 

mezi  kamenný kříž vysoký asi 3m.Z předu na podstavci přání na cestu není zcela čitelné: Steh stitt lieber Wandersnum Sich  ... 

Jeus bal für euch guthan Behruchte ... .Reis. Vzadu: Erichtet von Franz Krohn und seine Egat. Johanna 1854.

Č_Důl11 N:50°37'46.289",E:15°42'33.36"

pomník-památník

Černý Důl  - od kapličky při silnici na Janské Lázně směrem přes silnici do pastvin po nepatrné cestičce při  asi po 250m v je v 

mezi pozůstatek z pomníčku kde se převrhl traktorista - asi 50m před křížkem.

Č_Důl12 N:50°38'10.899",E:15°42'32.712"
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kříž kamenný

Černý Důl  - kříž z r.1836 za poštou u garáží na cestě k restauraci v Jámě.

Č_Důl13

přírod. a tech. zajímavosti

Černý Důl - Hotel Aurum  a staré chalupy v místě starého dolu v 14 století.

Č_DůlAurum01 N:50°38'5.3",E:15°42'40.315"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Černý Důl  -  kaplička Archanděla Michaela pochází z počátku 19. století. Již v roce 1891 z ní zbyla jen ruina. Obnovena byla v 

roce 2002 místními nadšenci. Zasvěcení archandělu Michalovi zřejmě není původní. Námětem nástěnné malby interiéru je Boží 

soud. Uprostřed dvanácti apoštolů, drží misky vah  archanděl Michael - symbol boje dobra proti zlu, přímluvce a prostředník 

lidských modliteb a ochránce spravedlivých. Vlevo sv. Petr odemyká dveře do ráje, vpravo vítá hříšníky v pekle sám Ďábel. 

Fresku navrhla a realizovala výtvarnice Květa Krhánková s týmem restaurátorů. Dřevěný reliéf sv. Michala od řezbáře Petra 

Kysely.

ČDůlKonfiskáty02 N:50°37'59.041",E:15°41'37.684"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Černý Důl  - Kaple sv.Kříže nad lomem. Na Konfiskátech stávaly kdysi tři kapličky jedna větší a dvě menší. Do konce 20.st. se 

dochovaly rozvaliny  dvou. Ze sutin povstala ochranná kaplička Archanděla Michaela r.2002. 50m po cestě za ní  byly vykopány  

ruiny snad nejmenší ze tří kapliček uvedených v mapě. Kaplička sv.Kříže obnovena r. 2004.

ČDůlKonfiskáty03 N:50°38'0.894",E:15°41'41.733"

kříž dřevěný

Z Lánova k lomu nad Černým Dolem nebyl nalezen křížek  U bývalé Bínerovy b. nyní je tam salaš.

Cestou k Černodolskýmu lomu za přípojkou z Prostředního Lánova je chalupa před ní u stromu dřevěný kříž.

ČDůlKonfiskáty04

rozhledna, výhled

Černý Důl - vápencový lom.

ČDůlLom01 N:50°38'11.003",E:15°42'15.583"

Prostřední Lánov PSČOkres

Nadm. výška: 462

543 41Trutnov

Protáhlá podhorská obec rozložená podél bystřiny Malého Labe východně od Vrchlabí. První písemné zmínky o obci jsou z 

poloviny 14. století. Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo tradičně zemědělství a od 17. století pak domácká textilní výroba. 

Roku 1775 se lánovští účastnili neúspěšného selského povstání, při němž došlo k obsazení vrchlabského zámku. V roce 1778 se 

lánovské údolí stalo dějištěm jedné z bitev o bavorské dědictví.

německý název: Mittel-Langenau

podstavec

Při výjezdu z Prostředního Lánova na Rudník vlevo  asi 200m od křižovatky býval sloup P.M. z r.1885. Texty: Errichtet er 

Famili Weis. MARIA O unbetunbekte Junehau hilf für uns! Erbaut Ano 1885. Z boku jiný nečitelný text.

LánovProstř01

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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