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Městská knihovna v Janských 
Lázních           

Božena Blažková           
 

     Podle kronik byl teplý pramen v dnešních Janských Lázních objeven již v roce 1006. 
První zprávy o používání termální vody ke koupelím jsou až ze čtrnáctého století. Janské 
Lázně se postupně rozšiřovaly a roku 1881 byly povýšeny na městys. Roku 1902 koupila 
lázně obec. Roku 1920 převzala lázně se vším zařízením, pozemky a prameny akciová 
společnost a nastalo období největšího rozvoje Janských Lázní. 
 
      Roku 1928 byla uvedena do provozu kabinová lanová dráha na vrchol Černé hory. V 
roce 1935 dochází k zavedení léčebné metody stavů po dětské obrně podle amerických 
lázní Warm-Springs. Za druhé světové války sloužily Janské Lázně jako vojenské lazarety 
a ubytovny pro utečence ze ztracených území. Po skončení války získávají Janské Lázně 
celosvětový ohlas úspěšnosti léčby stavů po dětské obrně. Roku 1965 byly Janské Lázně 
povýšeny na město. V roce 1977 byl uveden do provozu televizní vysílač na Černé hoře a 
roku 1980 nová kabinová lanovka na vrchol Černé hory. Téhož roku byla otevřena dětská 
léčebna Vesna. V roce 1982 bylo vytvořeno nové lázeňské centrum, které bylo napojeno 
na starou kolonádu. Po změně státního režimu v roce 1989 přešly některé hotely a 
penziony do soukromých rukou, ale lázně jako takové zůstaly státním podnikem. Největší 
stavbou tohoto období je výstavba areálu Obchodní akademie pro tělesně postižené, 
uvedeného do provozu v roce 1994. Janské Lázně, léčebně zaměřené převážně na 
nemoci pohybového ústrojí, však nejsou pouze lázeňským střediskem. Jsou také 
významným centrem sportovním a rekreačním. Je zde možno provozovat řadu letních i 
zimních sportovních aktivit s možností návštěvy turisticky unikátních míst v nedalekém 
okolí. V současné době mají Janské Lázně 850 stálých obyvatel. 
 
      Historie knihovny je zmapována od poválečné doby. Nejprve byla umístěna v prvním 
patře budovy tehdejšího národního výboru. Od roku 1966 spadala pod místní Osvětovou 
besedu. Následně byla z důvodů rekonstrukčních prací několik let nouzově umístěna v 
malé nevyhovující místnosti panelového domu Merkur. Od roku 1997 je umístěna v 
samostatné místnosti v v přízemí bytového domu, který patří městu a slouží pro starší a 
zdravotně postižené občany. Knihovna má bezbariérový přístup a během provozu může 
využívat i přilehlou místnost klubu důchodců jako čítárnu.  
 
      Provoz knihovny vždy byl a je i nadále zajišťován jedním neprofesionálním 
pracovníkem. Dlouhá léta byla knihovnicí v Janských Lázních paní Eva Škodová. V roce 
2005 ji vystřídala paní Milena Nováková. Za pomoci trutnovské knihovny postupně 
dochází k rozšiřování a zkvalitňování knihovnických služeb. V současné době jsou 
návštěvníkům k dispozici dva počítače s připojením na internet - oba byly v době mé 
návštěvy obsazeny studenty Obchodní akademie pro tělesně postižené. Knihovní fond je 
postupně vkládán do automatizovaného knihovnického programu Clavius. Vedle místních 
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občanů a studentů patří mezi návštěvníky knihovny i klienti léčebných lázní. Knihovna je 
pro ně zatím otevřena dvě odpoledne v týdnu. Celkem je pravidelně registrováno kolem 
stovky čtenářů a výpůjčky se stabilně pohybují kolem 2 000 ročně. 
 
      Knihovna působí příjemným dojmem a určitě své služby bude do budoucna ještě 
rozšiřovat. 
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