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Vápenná je bohatá na výskyt kvalitního vápence a patří k nejvýznamnějším vápenickým oblastem Jesenicka. Pálení 
vápna je zde písemně doloženo od počátku 17. století.
k nestarším dochovaným vápenickým pecím ve Vápenné patří pozůstatky primitivních milířových či polních pecí, které 

se dochovaly v lese nad opuštěnými lomy. milířové vápenky byly budovány povětšinou ve svahu. Jednalo se o jámy kruhového 
půdorysu o průměru cca 4 m a hloubce cca 2 m, obezděné lomovým kamenem a opatřené tahovým kanálem, vedoucím ke 
středu milíře. tahový kanál byl mnohdy vytesán v rostlé lavici podloží, v němž byla zahloubena i pec. Do takto připravené jámy 
byl zakládán nalámaný vápenec, který se prokládal dřevěnými poleny. Výsledkem byl kuželovitý tvar milíře, v jehož středu byl 
ponechán otvor pro oheň. na závěr byl povrch milíře omazán hlínou, načež byl milíř zapálen. Postup pálení vápna ani množství 
vypáleného vápna ve zdejších milířových vápenkách není v dostupné literatuře uveden, lze se však domnívat, že pálení vápna 
v milířových pecích probíhalo jen v letních měsících a vlastní výpal trval přibližně dva dny.
snad již od počátku 19. století se začaly ve Vápenné stavět šachtové vápenky, označované v dobové terminologii jako vysoké 
vápenky. Z celkem 17 pecí tohoto konstrukčního typu, které zde existovaly v roce 1836, se nám unikátně dochovala pouze 
jediná, stojící na pozemku parcelní číslo 2616/3. tato šachtová vápenka o jedné šachetní peci má tvar komolého kužele a je 
vyzděna z lomového kamene. současná výška vápenky v prostoru čelního otvoru je 672 cm, průměr vápenky v úrovni terénu 
je 1100 cm, v úrovni koruny zdi 890 cm. V tělese u paty vápenky jsou tři odtahové otvory vedoucí k šachetní peci. čelní otvor 
o šířce 242 cm, výšce cca 105 cm a hloubce k šachetní peci 382 cm je segmentově zaklenutý z cihelného omítaného zdiva. Levý 
otvor o šířce 255 cm, výšce 165 cm a hloubce 384 cm je segmentově zaklenutý z cihelného zdiva. Pravý otvor je skryt pod novo-
dobou navážkou. tři zaklenuté otvory v tělese u paty vápenky sloužily nejen jako topeniště, ale i k vybírání popela a vypáleného 
vápna. V šachtové vápence se pálilo vápno jednorázově pravděpodobně jen v letních měsících. Pec se naplnila shora střídavě 
vrstvami nalámaného vápence a vrstvami dřeva (případně uhlím) a poté byla uvedena do provozu podpálením polen v dolních 
otvorech nad rošty. Jednorázový proces pálení ve vápence trval přibližně 38 hodin, ochlazování vápenky před vybráním vápna 
dalších 14 hodin. množství vápna z jednoho výpalu činilo 100 až 150 centů vápna.
Jednoduchá šachtová vápenka není vedena jako stavba a není zakreslena ani na mapě stabilního katastru z roku 1836. snad 
byla postavena v roce 1839 současně se založením firmy Vápenice antona Latzela. Popis vápenky je však uveden v soupise ma-
jetku firmy Latzel, který byl pořízen v roce 1940 za účelem pojištění objektů této firmy. V tomto roce bylo stáří šachtové vápenky 
odhadnuto na 150 let.
na přední místo ve výrobě vápna na Jesenicku se vypracovala Vápenná již ve 2. polovině 19. století. Od roku 1869 zde bylo 
postupně uvedeno do provozu celkem jedenáct kruhových vápenek systému Hoffmann s nepřetržitým pálením vápna, z nichž 
se však do dnešní doby nedochovala ani jediná.

W gminie Vápenná występują liczne złoża wapnia o bardzo dobrej jakości i region jest zaliczany do najważniejszych 
wapiennych obszarów Ziemi Jesionickiej  /Jesenicko/. Pisemna wzmianka o wypalaniu wapnia pochodzi z początku 
XVII wieku. 
Do najstarszych zachowanych pieców wapiennych w gminie Vápenná zaliczamy pozostałości prymitywnych miel-

erzowych lub polnych pieców, które mieszczą się w lesie nad opuszczonymi kamieniołomami. Wapienniki mielerzowe były 
budowane przeważnie na zboczu. Chodziło o jamy w kształcie kopuły o średnicy około 4 m i głębokości około 2 m, murowane 
kamieniem łupanym z kanałem odprowadzającym, prowadzącym do środka mielerza. kanał odprowadzający często był wy-
kuty w ogromnej ławie podłoża, w którym był wgłębiony piec. Do tak przygotowanej jamy wkładano połamany wapń, na który 
układano na przemian drewno.  W wyniku tego powstał stożkowy mielerz, w środku pozostawiono otwór  - do ognia. na ko-
niec powierzchnia mielerza została posmarowana gliną i potem podpalano mielerz.  Informacje o metodach wypalania wap-
nia ani ilościach wypalanego wapnia w tutejszych wapiennikach mielerzowych nie są dostępne w literaturze. Jednak można 
przypuszczać, że wypalanie wapna w piecach mielerzowych odbywało się w miesiącach letnich i sam proces wypalania trwał 
około dwu dni. 
Bodajże od początku XIX wieku w gminie Vápenná rozpoczęto budowę szybowych wapienników, oznaczanych w tamtejszej ter-
minologii jako wysokie wapienniki.  Z łącznej ilości 17 pieców tego typu, które istniały na tym terenie już w 1836 roku, zachował 
się jedyny unikatowy wapiennik, który stoi na parceli numer 2616/3. ten szybowy wapiennik z jednym piecem szybowym jest 
w kształcie prostopadłego stożka, murowany kamieniem łupanym. Wysokość wapiennika w przestrzeni frontowego otworu 
wynosi 672 cm, średnica wapiennika na poziomie terenu wynosi 1100 cm, w koronie ściany 890 cm. W korpusie przy cokole 
znajdują się trzy otwory odprowadzające prowadzące do pieca szybowego. Otwór frontowy o szerokości 242 cm, wysokości 
około 105 cm i głębokości 382 cm do pieca szybowego jest z ceglastego otynkowanego muru, segmentowo zasklepiony. Lewy 
otwór o szerokości 255 cm, wysokości 165 cm i głębokości 384 cm jest z ceglastego muru, segmentowo zasklepiony. Prawy 
otwór jest ukryty pod nasypem. trzy zasklepione otwory w korpusie przy cokole wapiennika służyły nie tylko w charakterze 
paleniska, ale również do wybierania popiołu i wypalonego wapnia. W wapienniku szybowym wypalano wapń jednorazowo, 
prawdopodobnie tylko w okresie letnich miesięcy. Piec napełniano od góry na przemian warstwami łupanego wapnia i warst-
wami drewna (względnie węgla) i następnie uruchamiano go poprzez podpalenie drewna w dolnych otworach nad rusztami.  
Jednorazowy proces palenia w wapienniku trwał około 38 godzin, proces ochładzania wapnia przed wybieraniem wymagał 
kolejnych 14 godzin. Ilość wapnia z jednego wypalania wynosiła 100 do 150 centów wapnia.
Prosty szybowy wapiennik nie figuruje jako budowla i nie ma go nawet na mapie nieruchomości w księgach wieczystych 
pochodzących z 1836 roku. Prawdopodbnie wybudowano go w 1839 roku wraz z założeniem  firmy Vápenice antona Latzela. 
Jednakże opis wapiennika jest podany w spisie majątkowym firmy Latzel, który został sporządzony w  1940 r. w celu ubezpiec-
zenia obiektów tej firmy. W tym roku oszacowano wiek wapiennika na 150 lat. 
Vápenná osiągnęła czołowe miejsce w produkcji wapnia w rejonie Jesenicka już w drugiej połowie XIX wieku. Od 1869 r. sto-
pniowo uruchomiono łącznie jedenaście wapienników okrągłych w systemie Hoffmann ze stałym wypalaniem wapnia, z których 
do dnia dzisiejszego nie dochował się ani jeden.
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Vyvážecí otvor původní šachtové vápenky – foto z roku 2003
Otwór wywozowy w pierwotny wapienniku – zdjęcie z 2003 r.

Původní šachtová vápenka – foto z roku 2003
Pierwotny piec szybowy - wapiennik  -  zdjęcie z 2003 r.

Původní šachtová vápenka 1
Pierwotny piec szybowy  1

Původní šachtová vápenka 2
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Vápenky antona Latzela s lomem
Wapienniki antona Latzela z kamieniołomem

Vápenky v obci Vápenná – foto z roku 1921
Wapienniki w gminie Vápenná – zdjęcie z 1921 r.


