Vápenný Podol
Kraj: Pardubický

Okres: Chrudim

Správní obvod: Chrudim

GPS souřadnice: 49.889034N, 15.666745E

Nadmořská výška: 477 m n. m.

První pís. zmínka: 1513 (509 let)

Počet obyvatel: 257

PSČ: 538 03

Adresa URL: www.vapennypodol.cz

Historie obce Vápenný Podol
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1513.
Vápenný Podol patřil odedávna do vlastnictví pánů ze Zaječic, z nichž nejznámější byl Přibík ze
Zaječic, který byl v roce 1319 poslán před zemský soud za krádež. Později seděli na Zaječicích páni ze
Šternberka a po nich držel toto panství primátor města Chrudimi Viktorin z Kunčího. Po jeho smrti v roce 1490
vládl statkem jeho syn Jan. V roce 1513 byl Vápenný Podol prodán Mikuláši Trčkovi z Lípy, v jehož držení
dlouho tento statek nebyl. Ještě koncem 16. století přešel Vápenný Podol a jeho osady do vlastnictví
Václava Plesa Heřmanského a jeho manželce Elišce Andělce z Konovce, kteří byli pány ve Stolanech. Po
smrti Václava Plesa v roce 1603, po kterém zůstalo mnoho dluhů, ujal se části statku císař Rudolf II., který
dne 26. února 1608 prodal statek Stolanský panu Ladislavu Berkovi z Dubé. Berka připojil statek Stolanský k
panství Městeckému. Po smrti Ladislava v roce 1613 se ujal panství jeho syn Jan Jetřich, který záhy
zemřel a panství Heřmanova Městce a připadlo sestře Anně Marii, hraběnce Khyslové. Dne 10. dubna
1661 prodala toto panství Janovi ze Šporku. Tento hrabě (od roku 1666) zemřel v roce 1679 a je pochován v
Kuksu. Za Jana Josefa , syna Ferdinanda Leopolda, byly obnoveny v Podole lázně. V roce 1788 za Jana Václava,
hraběte ze Šporku, byl postaven ve Vápenném Podole kostel zasvěcený svatému Václavu. V roce 1797 bylo
panství Heřmanoměstecké prodáno Ottovi, říšskému hraběti von Greiffenklau. Za tohoto pána byla
vystavěna lázeňská budova. Od dědiců hraběte von Greiffenklau koupil panství v roce 1828 vlastenec kníže
Rudolf Kinský ze Vchynic a Tetova za 730 000 zlatých. V roce 1855 nastoupil vládu nad svými statky Ferdinand
Bonaventura Kinský.
Již jméno „Podol" vysvětluje polohu osady. Jednotlivá stavení se dříve rozkládala a i v současné
době se obec rozkládá „ po dole" (dolině). Díky mohutným ložiskům šedého zrnitého vápence,
z něhož se pálí vápno, se Podol nazývá „Vápenný". Obec se skládala z několika obcí: Vápenný
Podol, Nutice, Boukalka, Nerozhovice, Cítkov, Hrbokov.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2826/vapenny-podol/historie/
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