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Popis  

Technická památka na území obce Vendryně pocházející z počátku 19. století. V pecích se vypaloval 
vápenec, který se těžil ve 3 lomech v okolí. Vápno se využívalo zejména v místních hutích v Ustroni  
a později v Třinci. Provoz vápenných pecí byl ukončen v roce 1965. Vápenné pece jsou součástí 
naučné cyklotrasy „Po stopách hutnictví“, která spojuje místa spjatá s historii výroby železa na 
Třinecku.  

Přístupnost  

Vstup  

 Objekt se nachází vedle konečné autobusové zastávky a je volně přístupný, bez bariér.  

 

Venkovní prostory 

 Technická památka se skládá ze dvou pecí vysokých cca 9 m a 10 m. Obě pece mají 2 otvory. 
Spodní otvor sloužil pro odběr páleného vápna a vrchní pro násyp vsázky.  

 K spodním otvorům je bezbariérový přístup.  

 K horní, nakládací části vede 15 kamenných schodů (výška schodu 20-25 cm) se zábradlím na 
jedné straně a rampa z dřevěných desek. Přístupová cesta kopíruje přirozené nerovnosti terénu 
a výškové rozdíly.  

 V horní části se nachází také dochovaný navážecí vozík.  

 Objekt je dobře viditelný i z příjezdové cesty. 

 Objekt není osvětlen. 

 U objektu se nachází informační tabule se stručnými informacemi o technické památce. 
Informace jsou uvedeny ve 3 jazycích – českém, polském a anglickém.   

 U objektu se nachází přístřešek se stolem a lavicí.  



 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

   

  
Zleva: spodní otvor, horní otvor s navážecím vozíkem, kamenné schodiště k hornímu otvoru, 
odpočinkové místo k sezení 

Bezbariérová toaleta  

 K dispozici není žádné WC. 

Služby a vybavení  

 Možnost vstupu s asistenčním/vodícím psem.  

 Možnost parkování na točně autobusu u vápenných pecí.  

 Místo je volně přístupné, není obsluhováno personálem. 

 V místě nejsou poskytovány žádné služby a není k dispozici žádné vybavení. 

Datum zpracování: 2/2019 


