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Žulový sloupek
U lesa stojí od roku 1893 čtyřhranný
2,5 m vysoký perfektně opracovaný
sloupek. Kdysi nesl na jižní straně nahoře
plechovou kapličku a pod ní na tabulce
nápis „Nákladem Novotnýho z Leštinky“. Ten
současně vedle sloupku vysadil dvě lípy.

Žulová stezka
Horkami

ULOVÁ STEZKA
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Novákovo jezírko
Těžbu zde zastavili již před druhou světovou válkou. Klidné
místo se proslavilo především tím, že si jej pro příjemné osvěžení oblíbil známý hudební skladatel Vítězslav Novák. Až do vysokého věku zdatný plavec se zde koupal zásadně na „Adama“. Hezký
výhled se naskýtá i z horní hrany lomu, kde je však třeba dbát zvýšené
opatrnosti. Balanční lávka je určena hlavně malým dětem a ti větší mají
zatím možnost použít telefon pro aktivaci QR kódu. Všichni se pak mohou schovat do střelmistrovského krytu.

U Paleè
Paleèkù
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Kozí hrádek
Lokalita stíněná mohutným odvalem z lomu Litická bývala kdysi slunným
otevřeným lomem, který se po ukončení těžby stal rájem pro hry
skutečských skautů. Ti mu také dali název. Toto místo bývalo dříve zcela
holé a umožňovalo výhled do širokého okolí od štěpánovské stráně, přes
město až do lomu Litická. Stejný pohled přiblíží rozšířená realita dostupná
u sloupku s QR kódem.
17
Křížek
Obnos na postavení křížku u pěšinky do Skutíčka pod Fimberkem věnovaly žákyně dívčí školy ve Skutči roku 1905 jako náhradu za sešlý dřevěný
kříž. Žulový hranol vysoký 80 cm byl původně osazen litinovým ozdobným křížem. Vandalové jej ale ve druhé polovině min. století rozbili a na
jeho místo byl pak umístěn jednoduchý ocelový kříž.

Délka trasy: 4,5 km
Povrch: polní a lesní cesty
Typ stezky: pěší
Využitelnost: celoroční
Nejvyšší bod: 425 m n. m.
Nejnižší bod: 360 m n. m.
Značení: zelená a žlutá turistická značka
Vybavení: dobová zařízení, naučné a herní prvky, odpočinková místa

Při chůzi po stezce a zvláště v okolí lomů je třeba dbát zvýšené opaiko úrazu!
trnosti, při nerozvážném jednání zde hrozí riziko
Kde se zrodil kámen z Horek?
Geologie okolí Skutče je velkou měrou ovlivněna hlubinnými vyvřelinami, tedy horninami, které vznikly utuhnutím horkých magmat při jejich
pokusu dostat se co nejblíže k povrchu. Těleso, které utvořily, se jmenuje „nasavrcký pluton“ a na jeho okraji se právě Skuteč nachází. V okolí
Skutče se tento typ vyvřeliny nazývá „skutečská
žula“, správně granodiorit. Skládá se z minerálů
živce, křemene a slídy a má šedou až modrošedou barvu.
Zajímá vás více?
Navštivte Městské muzeum Skuteč, kde historii kamenoprůmyslu
prezentují interaktivní expozice. Sklepní je věnována geologii, ukázkám
vzácných minerálů a zajímavých hornin, se kterými
se můžete v Horkách setkat. Obsahuje také velké
množství unikátních fotografií a dokumentární film
o minulosti i současnosti lomařiny, včetně netradičních
podvodních záběrů. Venkovní expozice věrně imituje
těžbu. Jámový a stěnový lom poskytuje materiál
lamačům, kostkařům, obsluze jeřábu i lanovky. Funguje zde svážná a při
živých ukázkách i pneumatické kladivo, beranová štípačka a leštící
rameno.

Turistické informační centrum Skuteč
Rybičkova 364, 539 73 Skuteč
tel.: 469 350 131
e-mail: tic@skutec.cz

www.skutec.cz
http://muzeum.skutec.cz
www.vychodni-cechy.info
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Násep polní drážky
Umělý násep pro polní drážku sloužil několika menším dnes již bezejmenným lomům, které
byly součástí provozu Zvěřinov. Vozíky, které tlačili
dělníci, nebo je táhla malá lokomotivka, uvidíte nejen na nově instalovaných kolejích, ale i přes rozšířenou
realitu. QR kód je umístěn na žulovém sloupku.

1
Žulová stezka
V zalesněném
návrší zvaném Horky
bylo v 19. a 20. století založeno velké množství lomů a i když si
příroda postupně vše bere nezadržitelně
zpět, najdeme po nich dosud celou řadu stop.
Značený okruh vás provede po části z nich a představí ty
nejzajímavější lokality spojené s těžbou a zpracováním žuly. Ideální směr
pohybu po stezce určuje pořadí 17 atraktivních míst vyznačených v mapě.
Některá jsou vybavena herními a naučnými prvky. Sedm oboustranných
tabulí vypráví o vzniku a vývoji kamenictví a současně poskytují informace
o lese a lesním hospodářství. Nedaleko za úvodním zastavením u koupaliště jsou umístěny fitness prvky, které můžete využít k procvičení těla.
2
Skalní výchozy
Jedna z nejstarších lomařských lokalit, odkud byla žula dobývána již odedávna.
Příhodný terén umožnil získat kámen bez nutnosti skrývky či montáže jeřábů.
Širší využití žuly pozorujeme od poloviny 19. století, kdy se kámen vozil do
města na různé stavby, popřípadě na štěrkování cest. Prohlédnout si zde
můžete vzorky žulových bloků z různých koutů naší vlasti a také si zapózovat
u pneumatické vrtačky. Využít lze i chytrý telefon k načtení QR kódu.
3

Sklad střeliva
Pod strání je dochován čtvercový okop, který svého času sloužil jako sklad
střeliva. Při trhacích pracích se využíval především střelný prach, který skalní
bloky odsunoval. Doba, kdy se mohlo v lomech střílet, bývala vždy od 12 do
13 a od 17 do 18 hodin. Jak skladiště vypadalo před desítkami let, uvidíte
v tzv. rozšířené realitě, kterou lze spustit v chytrém telefonu po načtení QR
kódu. Malí i velcí si mohou vyzkoušet kamenické pexeso, prstové bludiště
nebo se vyfotit v oknech žulové prolézačky.
4

Kamenné nakládací rampy
Hustá vegetace skrývá pozůstatky ramp, na které od kamenických bud
vedly koleje úzkorozchodných polních drážek. Zvýšená hrana umožňovala
vyklopit korbu ocelového vozíku plnou kostek přímo do vozů – bedňáků.
Koňské nebo volské spřežení je pak odvezlo přímo zákazníkovi nebo na
překladiště k železnici. Úsek označuje řada sloupků a jeden nese i QR kód
pro stažení zajímavostí do telefonu.
5

Lom Vamberák
Antonín Vamberský ze Skutče započal s intenzivní těžbou v roce 1933.
Vyráběla se hlavně dlažba, odseky se zpracovávaly na štěrk a podřadnější
kámen (labák) na regulace řek. Roční produkce činila 300 vagonů dlažby.
Lom byl vybaven pneumatickými kladivy, lanovým výtahem a polní drážkou.
Pracovalo zde na 50 dělníků. Těžbu ukončilo nařízení protektorátních úřadů
v květnu 1942. Ve druhé pol. minulého století byla větší část lomu zavezena
stavební sutí a zeminou. Jáma o rozměrech 60 m na délku a 30 m na šířku
byla hluboká až 22 m.
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6
Macháčkův lom
Vznik se datuje do 20. let minulého
století, nejznámějším nájemcem byl Josef Macháček.
Strojní vybavení lomu ve druhé polovině 30. let sestávalo z kompresorů,
pneumatických kladiv a vrtaček, polních drážek, čerpadel apod. Nejnižší
etáž dosáhla hloubky 25 m a nalámaný kámen vytahoval jeřáb. Rozměry
lomu jsou cca 70 m x 30 m. Největší produkce bylo dosaženo v letech
1937-42 a to 200 až 300 vagonů dlažby a 3 000 m 3 štěrku ročně. Nad
lomem, kde se kámen zpracovával, je umístěna beranová štípačka. Sloužila k výrobě kostek a její funkci je možné vidět po stažení videa prostřednictvím QR kódu.
7

Kamenný val
Uměle vytvořený val je ze skrývky, nekvalitního kamene a odpadu vyváženého z nedalekého Andrusivova lomu. Na koruně valu bývala položena
polní drážka. Cesta, která křížila trasu drážky, byla přemostěna jednoduchou dřevěnou konstrukcí. Časem vzniklý val dosáhl délky přes 50 m a největší šířky cca 20 m.
8
Andrusivův lom
Dnes jeden z nejhezčích zatopených lomů oblasti byl založen asi v roce
1926. Jeho druhý nájemce Michal Andrusiv zde těžil v letech 1939-42. Protektorátním nařízením byl, tak jako v mnohých okolních lomech, provoz
zlikvidován. Po zastavení čerpadla na dieselův motor začala 26 metrů
hlubokou, 90 m dlouhou a 50 m širokou jámu zatápět voda. Strojní zařízení bylo stejné jako v předchozích provozech. Pro zdvih bloků sloužil jeřáb, do lomu vedla svážná kolej. Celkem zde bylo 400 m úzkokolejných
drah a 5 sklopných vozíků. Dlažba byla expedována především do
měst v severovýchodních Čechách. QR kód umožní načtení rozšířené reality s dávnou podobou
lomu. U odpočívadla si prohlédněte maxikostku s různými
způsoby opracování
stran.

Lom Zvěřinov
Dobývací prostor se zákazem vstupu patří soukromé společnosti. Je možné, že zde ještě někdy dojde k obnovení činnosti. Vodní plocha je dlouhá téměř 200 m a široká přes 90 m. Dno je v hloubce cca 30 m. Areál
lomů Mikšov – Zvěřinov byl za první republiky jedním z největších provozů
s výborným technologickým zázemím. Těžba zde probíhala prakticky po
celé 20. století.
11
Lom Kaňon
Z vyhlídky dobře uvidíte rozlehlé údolí, ve které se změnilo původní
zvlněné návrší během 70 let těžby. Z tisíců tun žuly byly vyrobeny dlažební kostky a štěrk. Po dlažbě z tohoto lomu dodnes chodí lidé nejen v Praze a dalších českých městech, ale také třeba v Bělehradě,
Hamburku, Krakově, Vídni a řadě dalších míst v Evropě. Lokomotivka
odvážela kámen do strojoven v Mikšově, kde byl i drtič. Odtud vedla
normálně rozchodná železniční vlečka přímo na nádraží ve Žďárci.
Slavnou éru připomíná viadukt z roku 1926 přetínající silnici Skuteč
– Prosetín. Kaňon a okolí jsou soukromým pozemkem.
12

Modráčkův lom
František Modráček z Leštinky lom pronajímal v letech 1927-39. Dle zkoušek
byl prvotřídní materiál vhodný zejména pro výrobu dlažby. Ve velkém se
odtud také vyvážel lomový regulační kámen, tzv. labák. Jáma o průměru
cca 40 m musela být nuceně odvodňována. Těžba probíhala ručně, ze
strojního zařízení byl využíván jeřáb, polní drážky a rumpálový výtah na
benzínový motor. Produkce 20 dělníků činila 70 vagonů ročně. Dno leží
cca 18 metrů pod hladinou.
13

Žulolom
Těžbu zde roku 1926 zahájili kameníci, kteří po propuštění z práce
utvořili svoje družstvo nazvané Žulolom. Obtížně budovali provoz, který přežil krize 30. let, II. světovou válku i znárodnění. Svážnou nejdříve
obsluhoval ruční vrátek, až po letech nahrazený dieselovým motorem
a doplněný jeřábem. Samostatnost mělo družstvo až do roku 1960. Po
uzavření provozu v roce 1985 se o areál začali starat potápěči z chrudimského Svazarmu. Dnes jsou
zde dvě potápěčské základny. Z původních objektů se zachovalo
pouze několik betonových podpěr pro polní drážku.

