Naučná stezka „Staré lomy u Kaltenštejna“
13999 – Zřícenina hradu Kaltenštejn
Zříceniny hradu Kaltenštejn se nachází na kopci Hradisko (437,3 m n. m) v jižní části obce Černá Voda. Hrad se poprvé připomíná v letech 1295 a 1296,
kdy byl předmětem sporu mezi svídnickým knížetem Bolkem I. a vratislavským biskupem Janem Romkem, poněvadž měl být „postavený“ na uchvácené
půdě. Kníže posléze hrad biskupu vrátil. Během 14. století byl často zastavován. V roce 1441 se hradu zmocnil rytíř Zikmund Rachna po únosu dcery
zemřelého kladského hejtmana Půty z Častolovic a na útěku před jejím otčímem Hynkem Krušinou z Lichtenburka. Biskupské vojsko hrad dobylo a
Zikmund i s bratrem byly mučeni a popraveni. Hrad pak spíše chátral a nakonec roku 1505 biskupem pobořen. Z hradu se dochovala část věže –
bergfritu, nepatrné zbytky paláce a další relikty zástavby a opevnění. V místě osady Staré Podhradí se předpokládá jeho jižní předhradí, v místě osady
Nové Podhradí jeho severovýchodní podhradí. Areál je častým cílem nelegálních vykopávek, tento palčivý problém se snaží řešit NPÚ ÚOP Olomouc a
muzeum Jesenicka s vlastníkem pozemku, kterým jsou Lesy ČR.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=537

VV031 – Vápenná – bývalý lom u hájenky 2
V severovýchodním cípu katastru Vápenné na úpatí Jestřábího vrchu se nachází lom. I když dle záznamů je lom mladší, zdejší vápenec byl pravděpodobně použit na stavbu hradu Kaltenštejn.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1223

VV030 – Vápenná – bývalý lom u hájenky 1
Lom se nachází v severovýchodním cípu katastru Vápenné na východním úpatí Jestřábího vrchu (506,8 m n. m.). I když dle záznamů je mladší, zdejší
vápenec mohl být použit na stavbu hradu Kaltenštejn.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1222

VV001 – Vápenná – bývalý lom Hagenwasserbruch
Bývalý lom na žulu se nachází na východním okraji k. ú. Vápenná, na levém břehu Mariánského potoku v místě, kde kaskádově teče směrem na sever.
Ve východní části stávala podpůrná zeď, která byla poničená stavbou a následnou špatnou materiálovou skladbou cyklostezky. V konstrukci se nachází
studánka s obrázkem Panny Marie. Na plošině lomu jsou patrné fragmenty základů budov.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1193

VV029 – Vápenná – bývalý Arcibiskupský lom
Bývalý jámový lom na žulu, tzv. granodiorit ležící ve východní části k. ú. Vápenná, na severním úpatí Žulového vrchu (718,7 m n. m.) ve vých. Nyní je
chráněn především jako lokalita korýšů a obojživelníků.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1221

VV028 – Vápenná – bývalý lom Vycpálek
Soustava tří jámových lomů na severním okraji k. ú. Vápenná, z nichž jeden je vyschlý a dva zatopené vodou, leží na jižním svahu kóty 500,2. V lomu i
kolem něj jsou dochovány zbytky staveb, žulových podpůrných zdí, betonových konstrukcí a samotných budov pocházejících z konce 19. a z první
poloviny 20. století.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1220

VV034 – Černá Voda / Žulová – bývalá železniční vlečka
Železniční vlečka, provozována v letech 1919 až 1974, vedla od lomu Na rampě v Černé Vodě, přes mezinákladiště Haspelberk k trati Žulová – Vápenná,
na kterou se připojovala u osady Starost. Celkem měřila cca 2,8 km. Dnes je po ní patrný pouze násyp bez kolejí, místy vysoký až 5m, někdy s
dochovanými můstky. Zčásti se nachází na soukromých pozemcích, část je dostupná. U vyústění lomu je zachovalý vyzděný zářez pro vagóny a zbytky
betonové konstrukce.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1226

VV033 – Černá Voda – bývalý lom Na rampě
Dnes zatopený lom na žulu (granodiorit) se nachází v západní části katastru Černé Vody, na jihovýchodním svahu kopce Pod Petrovem (419,6 m n. m.).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1225

VV032 – Černá Voda – bývalý lom Píšťala
Zatopený bývalý žulový lom se nachází v jihozápadní části katastru Černé Vody, na severozápadním svahu kóty dvojvrcholku (kóty 448,3 a 441,8), poblíž
skalního žulového útvaru Píšťala. Na svazích kopce jsou další stopy po dolování.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1224
Ostatní lokality mimo trasu:
VV027 – Vápenná – Zelená Hora, Arcibiskupský lom nový (19.–20. stol.)
VV026 – Vápenná – Žulový vrch, lom Brankopy (19. stol.).
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