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Oblast 39b

Černý Důl → Bolkov → Janovice

Obcemi pod Černou horou. Nad Černým Dolem při silnici na Jánské Lázně  u doletu paraglidingu odbočíme vpravo kolem 

kapličky k lesní cestě na Bolkov. Projdeme Bolkovem a u bývalého pivovaru v Rudníku odbočme vlevo a vystoupáme na 

osadu Janovice. Zde máme před sebou Černou horu i Rudník jako na dlani. Pohodlnou cestou sejdeme do Rudníku na bus k 

obecnímu úřadu.

pěšky a busDopravaPopis trasy č. 39b

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"

Bolkov PSČOkres 543 72Trutnov

Původní název Heřmanovy Sejfy. Zde pod Černou horou se od 13. století dolovaly rudy.

německý název: Polkendorf

kostel

Rudník - Bolkov trosky evangelického kostela se  hřbitovem a s farou nyní rekreační chalupou.¨

Roku 1786 se ustavila v Heřmanových Sejfech evangelická církev v počtu 400 duší. Rok předtím byl položen základní kámen 

modlitebny. Evangelický kostel a fara byly zbudovány po vydání tolerančního patentu 1781 na přelomu století.Věž byla 

přistavěna r. 1862 a  osázena zvony  Pavel, Petr a Hus r.1867. Věžní hodiny byly pořízeny roku 1903. Přes bolkovskou faru do 

Pruska prchali v 30. letech 19. st. příbuzní a potomci Martina Luthera. Od r 1922 jsou v předsíni kostela dvě mramorové desky 

na památku padlých v I. světové válce. V té době má církevní obec 511 duší. Poslední bohoslužby se v kostele konaly roku 1948 

a na přilehlí již pustnoucí hřbitov se pohřbívalo ještě roku 1957. Kříž sejmutý roku 1991, z nebezpečně nachýlené věže, na sobě 

nesl letopočet 1734. V současnosti je uchováván ve Vrchlabském muzeu.

Bolkov01 N:50°36'21.691",  E:15°44'7.48"

hřbitov

Rudník - Bolkov  hřbitov.

Bolkov02 N:50°36'22.184",  E:15°44'6.393"

dům či chalupa

Rudník - Bolkov fara nyní rekreační chalupa.

Bolkov03 N:50°36'22.408",  E:15°44'9.322"

Janovice PSČOkres 543 72Trutnov

Janovice - dříve zemědělská nyní rekreační podhorská osada 10 km severně od Hostinného.

německý název: Johannesgunst

kříž dřevěný

Janovice - vysoký dřevěný kříž s plechovým korpusem. Kříž vztyčen na původním místě 30.3.2014.

Janovice01 N:50°58'96669", E:15°74'87536"

Rudník u Vrchlabí PSČOkres 543 72Trutnov

výměra ha: 4267

Rudník rozlehlá obec s více než dvěma tisíci obyvateli mívala vždy průmyslově zemědělský charakter. Provozovny textilní 

výroby, dřevozpracující stroje, pryžové výrobky, pivovar. První zmínka je k r. 1241. Založili jej zřejmě kolonisté dolující rudy 

na úpatí Černé hory. Majitelé obce: Krušinové z Lichtenburka 14.st., v letech 1521-1706 rod Valdštejnů. V 18. st. 

Schwarzemberkové páni ve Vlčicích. V roce 1790 kupují vlčické panství a s ním i Heřmanovy sejfy Theerové, baroni ze 

Silbersteinu. Poblíž bělidla zbudovali pseudogotický zámek nejkrásnější na Vrchlabsku. Od 1880 plátenická rodina Klugů v 

první polovině 20. st. nejvýznamnější evropští výrobci lnářského zboží. Bolkovská německá evangelická škola z r.1834 je v této 

době jedinou školou, která připravuje děti celého krkonošského regionu ke studiu na vyšších evangelických školách, převážně 

na Slovensku. 

V Lázních Fořt s léčivým minerálním pramenem a pověstí o uzdravení nevidomé dívenky byly vyhledávané léčebné kůry až do 

obyvatel: 2161 německý název: Hermann Seifen
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r. 1922. Po vybudováním prvního chemického závodu v Čechách na umělé hedvábí v r. 1921 v jejich těsném sousedství ztratily 

na přitažlivosti a zanikly. Minerální pramen tu však dál vytéká a je k dispozici všem kolemjdoucím. 

Pamětihodnosti: •kostel sv. Václava z roku 1654 • zámek Silbersteinů zvaný "malá Hluboká" z roku 1815 • bývalý zámek z 

roku 1600 Hannibalem z Valdštejna přestavěný na pivovar • zbytky zemanské vodní tvrze pánů z Javorníka z 15. století • kostel 

sv. Martina v Javorníku • lázeňské budovy v Lázních Fořtu.

podstavec

Javorník -  Leopoldov. Nedaleko čp.133 je výklenkový pomníček z r. 1899 se soškou sv. Antonína Paduánského z pálené hlíny . 

Pomníček zhotovil sochař Fr. Špatenka z Trutnova. V r. 1938 byl renovovnán pani Adelheit Lahmerovou.  Na podstavci 

pomníčku v bílé mramorové desce  je německý text. Volný překlad přímluvné modlitby: Nejvznešenější svatý Antoníne jak velká 

je tvá sláva a nádherné je tvé jméno pod svátostí Boží, dáváme všechny prosby našich srdcí pod tvou svatou ochranu. Vypráví se, 

že v r. 1995  Sudetští turisté  rozbili sošku ze které vyňali sáček, asi s upomínkou. O rok později tu použili detektor kovu.

V roce 2014 majitel pozemku pan Nerze nechal památku opravit a doplnit o chybějící části. Práce provedl sochař Roland Hantl.

Leopoldov01

pomník-památník

Javorník -  Leopoldov. U čp.155 (před obci Rudník) pomníček s reliéfem korunování P.Marie. Rok vzniku na poníčk není 

uveden.

Leopoldov02

kříž kamenný

Javorník -  Leopoldov. Kříž v pastvině mezi stromy nad kolonkami. Z těla Krista zůstalo torzo. Na podstavci se dochoval 

hluboký reliéf P. Marie. Křížek z r. 1874

Leopoldov03 anves nad_Kolonkami

kostel

Rudník - kostel svatého Václava, mučedníka

Kostel původně gotický, přestavěný v letech 1598-1602 Carlo Valmadim. Věž je renesanční loď i presbytář jsou sklenuty 

valenou klenbou se stýkajícími se lunetami. Křtitelnice je z r.1607. Na vnějším obvodovém zdivu jsou náhrobky ze 16.století. 

Kostel v 70 letech 20.století utrpěl rozsáhlým požárem. Opraven byl úsilím  místního faráře pátera Malíška, i když opravám 

církevních objektů režim té doby nepřál, báň byla nasazena r.1975.

Rudník01

hřbitovní pomník

Náhrobky na zdi kostela. Náhrobek rytíře s jeho paní. Rytíř zemřel stár 46 let.

Rudník02

rozhledna, výhled

Pohled na zajímavou část Rudníku zatáčka pod kostel.

Rudník03

přírod. a tech. zajímavosti

Zámek v Rudníku.

Rudník04

pomník-památník

Rudník 150 m od odbočky na Terezín - pod skalkou pomníček kde spadl chlapec ze skály.

Rudník05

kříž kovový

Rudník - podstavec se zbytky litinového křížku před bývalou školou z r. 1873 .

Rudník06

socha kamenná

Rudník J.Nepomucký u kostela.Renovirt 1836 IK.

Rudník07

podstavec

Rudník - podstavec . Text: Franz und Karolina Gall 1919  (druhá jednička skoro již nezřetelná)

Rudník08

přírod. a tech. zajímavosti

Rudník bývalá fara.

Rudník09

kříž kamenný

Rudník - kříž u čp 46 z r.1845 od Johan Kluge z čp.51(bývalé pošty)

Rudník12

socha kamenná

Rudník - sousoší Kalvárie u čp.114 ( u Tůmu). Pod křížem sv.Jan a P.M. Křížek byl spadlý a soška Janova neměla hlavu.V roce 

2005 však obec památku zrestaurovala. Při té příležitosti bylo vypátráno, že sousoší na svém pozemku nechal  postavit Karl 

Johan Erben z Heřmanových Sejfů r. 1763. Viz iniciály pod nohou křížku. Na zádech  podstavce vytesáno Renovirt Balthasar 

Rilk 1851. Dálší renovaci udává datum vepsané barvou 1909.

Rudník13 N:50°35'25.861",E:15°43'43.927"

rozhledna, výhled

Rudník - pohled na obec a pohledy k Černé hoře.

Rudník14
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socha kamenná

Rudník - sv.Josef s Ježíškem stojí  ve špičce kopce za věží zámku. Nemá žádný text ani jméno sochaře či letopočet. U lokte 

sochy cosi chybí.

Rudník15 N:50°34'7.974",E:15°43'37.387"

podstavec

Rudník - Pastviny, 29.6.2013 byl v rohu lesa na vrcholu pastvin  slavnostně odhalen a vysvěcen křížek. Křížek byl zrestaurovan 

podle dobové fotografie. Do toho data zde desítky let stával je podstavec ani deska s textem se nedochovala.

Rudník16 N:50°34'56.365",E:15°43'18.199"

přírod. a tech. zajímavosti

Rudník - Pastviny, křížek na stromě poblíž vysilače.

Rudník17 N:50°34'56.227",E:15°43'19.621"

rozhledna, výhled

Rudník střed obce s pozadím Černé hory

Rudník18

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Rudník - kaplička sv. Rodiny. Křídla obloučkového štítu vychází z volut na kterých stávaly kamenné květinové mísy nebo koule. 

Ve vrcholu štítu je socha sv. Josefa s děťátkem. Pod sochou je nika pro malou sošku.V oblouku štítu Erbaut Anno 1732.  

Kaplička je postavena z kvádrů pískovce. Vnitřní prostor míval malý mariánský oltář.

Rudník19 N:50°34'28.476",E:15°43'41.262"

kaplička-výklenek,ochranná kaple

Rudník - dům zvaný zvonička s výklenkem ve štítu pro sošku Jana Křtitele.

Rudník20 N:50°34'29.329",E:15°43'42.063"

dům či chalupa

Rudník - fara  při kostele sv. Václava

Rudník21 anves

 -  -  -  Konec sestavy  -  -  -
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