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1 - Berlova vápenka v Závratci
muzeum vápenictví v Železných
horách se stálou výstavní expozicí. Muzeum je součástí projektu „Železné hory – významná
geologická oblast“ a jsou zde
k vidění i ukázky historické geologické činnosti krajiny.
2 - Národní přírodní rezervace
Lichnice – Kaňkovy hory - nejkrásnější a nejcennější místo Železných
hor. Zvláště atraktivní jsou rokle Hedvíkovská a Lovětínská s převýšením
200 m.
3 - Hrad Lichnice - hrad má nejen bohatou historii a je opředen
pověstmi, ale právě zde je i nejstarší dochované místo, kde se
použil vápenec z Železných hor.
Bylo to roku 1398, kdy se vápenná malta použila právě při stavbě
hradu Lichtenburg.
4 - Galerie Josefa Cipryána nedaleko od hradu Lichnice v Podhradí můžete navštívit
galerii dřevěných soch
vyřezávaných motorovou pilou. V její blízkosti se
také nachází památný Žižkův dub a vyhlídkové
místo Dívčí kámen.
5 - Prachovice – vápencové lomy - historie lomů
je velmi bohatá, ale průmyslově se zde začalo vápno
vyrábět až roku 1848. Současná cementárna byla
vybudovávána r. 1956 a vápenec se zde zpracovává
dodnes.
6 - Vápenný Podol – vápenná pec vápenec se zde lámal a pálil již od r. 1514.
Obzvlášť zde bylo ceněné, pro svoji kvalitu,
kusové podolské vápno. Kruhová pec byla
v provozu až do roku 1965. Po nějakém
čase byla zbořena a do dnešních dnů se dochovalo pouze torzo dolní pece.
7 - Ranč LL Kovářov – centrum
jezdecké turistiky – můžete si
zde půjčit koně a projet se po řadě
značených hipostezek, kterých je
v Železnohorském regionu celá
řada. Ranč nabízí také možnost
ubytování.

8 - Sečská přehrada - leží na řece
Chrudimce a byla vybudována v letech
1925-34. Jde o významné rekreační
středisko celého Chrudimska a přilehlých
oblastí.
9 - Zřícenina hradu Oheb a Přírodní
rezervace Oheb - nachází se na nad
přehradou
a je vybudována rulou,
která
je zde místy
prostoupena nápadně bílými
žilami křemence. Je zde také
ideální výhled na celou Sečskou
přehradu.
10 - Povrchové dřevěné potrubí z let 1941 – 46. Zbytky tohoto technického unikátu můžete nalézt pod
Sečskou přehradou.

11 - Vyrovnávací nádrž
Seč II v Hořelci - byla vybudována v roce 1947. Nachází se zde malá vodní elektárna a téměř 37 m vysoká
vyrovnávací věž. Pod hrází
má řeka charakter horského
toku s kamenným řečištěmi a peřejemi.
12 - Městys Bojanov - patří
k nejstarším obcím v Železných horách, neboť se připomíná již roku 1126, kdy
náležela
benediktýnskému
klášteru ve Vilémově.
13 - Naučná stezka Vápenka - popisuje vápenictví v Železných horách a vede kolem
obce Polánka. Její délka je asi
1 km a vede chráněnou krajinnou oblastí.
Železné hory jsou geologicky nejkomplikovanějším a
nejpestřejším územím celých Čech. Stezka za poznáním
historie vápenictví začíná u Berlovy vápenky v Závratci, v jejíž
interiérech bylo vybudováno muzeum vápenictví v Železných
horách. Trasa stezky je určena převážně pro pěší, ale značnou
část mohou využít i cyklisté a jednotlivá zastavení jsou dostupná
motorovým vozidlem. Trasu lze libovolně kombinovat a tvořit
okruhy s využitím značených turistických a cyklistických tras.
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Železné hory jsou geologicky
nejkomplikovanějším a nejpestřejším územím celých Čech.
Největší ložisko kvalitního silursko-devonského vápence se
vyskytuje pouze v okolí Vápenného Podola a Prachovic. V Železných horách je použití vápna
prokázáno od 13. století při budování hradu Lichnice. Následně
zde z obydlí lamačů kamene, vznikla osada Prachovice, kde
se začalo roku 1398 těžit vápno. V nedalekém Vápenném
Podole se začalo s těžbou až
roku 1514.
Stezka za poznáním historie
vápenictví začíná u Berlovy
vápenky v Závratci, jejíž část,
byla nově zrekonstruována a
v jejíž interiérech bylo vybudováno muzeum vápenictví
v Železných horách. Trasa
stezky je určena převážně pro
pěší, ale značnou část mohou
využít i cyklisté a jednotlivá
zastavení jsou dostupná motorovým vozidlem. Trasu lze
libovolně kombinovat a tvořit
okruhy s využitím značených
turistických a cyklistických tras.
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5 - Prachovice – vápencové lomy
6 - Vápenný Podol – vápenná pec

2 - Národní přírodní rezervace
Lichnice – Kaňkovy hory

4 - Galerie
Josefa Cipryána
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1 - Vápenka v Závratci

7 - Ranč LL Kovářov
– centrum jezdecké turistiky
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13 - Naučná
stezka Vápenka

11 - Vyrovnávací nádrž
Seč II
značení Stezky za poznáním
historie vápenictví v mapě

značení cyklotras ČKT
značení pěších turistických tras

9 - Zřícenina hradu Oheb
a Přírodní rezervace Oheb
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