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ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

k Lurdské kapličce - Soudní bráně - Čertovce - Zelené kapličce

do Kaplicy Matki Bożej z Lourdes – Bramy Sądowej – Czertowki – Zielonej Kapliczki

Soudní brána
U lesní studánky, kde měla v letech 1893 – 1895 Kristina Ringlová
ze Suchého Dolu některá ze svých zjevení, stojí Soudní brána.
Od ní vychází křížová cesta s 12 zastaveními.
Na místě nepatrné studánky byla vybudována nádrž na vodu
s výklenkem.
Křížová cesta
Stavba jednotlivých zastavení začala současně s úpravou prostoru
před lesní studánkou. Zastavení z pískovce jsou dílem místních
kameníků. Tvoří je mohutný kamenný podstavec, který je
zakončený trojúhelníkovým frontonem (nástavcem). V horní
části kamenného bloku je zasazen litinový reliéf s vyobrazením
příslušného biblického výjevu.
Čertova skála
Osamocený skalní útvar na okraji lesa nad Suchým Dolem.
Místo nabízí pěkný výhled na část Suchého Dolu, na osadu
Slavný a na obzoru na stolové hory Bor a polskou Hejšovinu
(Szczeliniec Wielki). Čertova skála je každoročně cílem tradičního
„Silvestrovskýho vejšlapu“
Kaple Panny Marie Růžencové
„Zelená kaplička“
Původní zelená kaplička byla postavena v Ticháčkově lese roku
1897. Vznikla na místě mariánských zjevení, která zde měla v letech
1892 – 1895 Kristina Ringlová. Tato kaplička lehla
8. července 2010 popelem, v důsledku úmyslného zapálení. Ještě
téhož večera rozhodli zastupitelé a občané Suchého Dolu o znovu
postavení kapličky. Na obnovu byla uspořádána veřejná sbírka.
Díky získaným finančním příspěvkům bylo možné již na jaře 2011
zahájit přípravy na stavbu a 12. června 2011 byl položen a vysvěcen
základní kámen nové kaple. Dne 8. července 2012 byla kaple
(téměř věrná kopie té původní) vysvěcena.

SUCHÝ DŮL

Suchý Důl
Místní jméno Suchý Důl znamená „suché údolí“. Není však jasné,
proč se toto údolí nazývá suché, když tu teče potok, obecně
zvaný Ledhujka. Dřívější německé jméno „Dörrengrund“ nebo
„Dürrengrund“ je pouhý překlad českého jména. Toto jméno
najdeme v listinách a místopisech psáno takto: rok 1395 Suchdol,
v privilegiu Václava IV., rok 1406 Suchdol v Urbáři břevnovském,
rok 1478 Suchý Důl, rok 1546 Dierengrundt - Dürrengrund,
rok 1556 Suchý Důl v Zemských deskách, rok 1653 Dyrengrunt
v berní rule, rok 1785 Suchejdůl v Josefinském katastru, rok 1940
Suchý Důl a Dörrengrund v Allgemeines Deutsches Ortsbuch für
das Protektorat Böhmen und Mähren, rok 1948 Suchý Důl.
NAVŠTIVTE TAKÉ:
Národní park Góry Stolowe · Bledne skaly, Szcz. Wielki
Park navazuje na pískovcové skalní oblasti Broumovska. Góry
Stolowe jsou atraktivním územím s fantastickými skalními útvary,
hlubokými štěrbinami, bludišti a úchvatnými vyhlídkami. Národní
park disponuje hustou sítí turistických stezek pro pěší
i cyklisty a v zimě jsou zde udržované stopy pro běžecké lyžování.
Nejzajímavějšími turisticky přístupnými skalními oblastmi jsou
Bledne skaly Szczeliniec Wielki – nejvyšší vrchol Gór Stolowych
(919 m n. m.). Na tento vrchol vede více než 600 schodů. Mezi
skalními bloky vede značený turistický okruh.
Ostaš · Stolová hora Ostaš je výraznou dominantou kraje okolo
Police nad Metují a je opředena řadou pověstí. Podle nich dostaly
jména i některé pískovcové skalní útvary (např. Zrádce, Zbrojnoš,
Mohyla smrti, Čertovo auto apod). Nejzajímavější partie Ostaše
zpřístupňují dva turistické okruhy.
Hvězda · Oblíbené výletní místo na hřebenu Broumovských stěn
s nádherným výhledem na Broumovskou kotlinu a okolní hory.
Původně tzv. „Polická hora“ při staré pěší stezce přes Stěny z Police
nad Metují do Broumova. Roku 1670 zde dal opat Tomáš Sartorius
postavit kříž s pozlacenou hvězdou. V roce 1733 kříž nahradila
kaple s půdorysem pěticípé hvězdy, podle projektu Kiliána Ignáce
Dientzenhofera. V blízkosti kaple stojí známá výletní restaurace.

Kaplica Matki Bożej z Lourdes
Na budowę kaplicy (rok 1883) miało wpływ objawienie we
francuskim miasteczku Lourdes. W miasteczku na skrańcach
Pirenejów w roku 1858 doszło do objawienia miariańskiego młodej
Bernadetcie Soubirous.
Brama Sądowa
Na brzegu leśnej studzienki, gdzie miała w latach 1893 - 1895 Krystyna
Ringlowa z Suchego Dołu niektóre swoje objawienia, stoi Brama Sądowa.
Od niej rozpoczyna się droga krzyżowa z 12 stacjami. Na miejscu małej
studzienki wybudowano zbiornik na wodę z niszą.
Droga Krzyżowa
Budowa poszczególnych stacji rozpoczęła się równolegle
z przebudową miejsca przed studzienką leśną. Stacje z piaskowca
są dziełem miejscowych kamieniarzy. Tworzy je duży cokół
kamienny, który zakończony jest trójkątnym frontonem. W górnej
części kamiennego bloku osadzony jest relief z żeliwa obrazem
danego wydarzenia biblijnego.
Czartowa Skała
Osamotniony kawał skały na skraju lasu nad Suchym Dołem.
Z miejsca tego piękne są widoki na część Suchego Dołu, na osadę
Slavný i na góry stołowe Bor (Skalniak) i polski Szczeliniec Wielki.
Czartowa Skała jest już tradycyjnym celem tzw. „Sylwestrowego
wymarszu”.
Kapliczka Marii Panny Różańcowej
„Zielona Kapliczka”
Pierwotna zielona kapliczka została wybudowana w Tichaczkowym
lesie w roku 1897. Powstała na miejscu objawienia Panny Marii, które
właśnie tutaj miała w latach 1892 – 1895 Krystyna Ringlowa. Owa
kaplica uległa pożarowi 8 lipca 2010 roku, została celowo podpalona.
Jeszcze tego wieczoru zdecydowali radni i obywatele Suchego
Dołu o tym, że kaplica zostanie odbudowana. Na odbudowę
zorganizowano zbiórkę publiczną. Dzięki uzyskanym pieniądzom
można było rozpocząć prace na wiosnę roku 2011, 12 czerwca 2011
został położony kamień węgielny rodzącej się nowej kaplicy.
Dnia 8 lipca 2012 kaplica (prawie idealna kopia pierwotnej kaplicy)
została poświęcona.

Kaple Panny Marie Lurdské · Kaplica Matki Bożej z Lourdes

Kaple Panny Marie Růžencové · Kaplica Marii Panny Różańcowej

Soudní brána · Brama Sądowa

Ticháčkova kaple

NAUČNÁ STEZKA
Kaple Panny Marie Lurdské
Na stavbu kaple (r. 1883) měla vliv zjevení ve francouzském
městečku Lurdy (Lourdes). V městečku na úpatí Pyrenejí
došlo v roce 1858 k mariánskému zjevení mladé Bernadettě
Soubirousové.

Čertova skála · Czartowa Skała

Čertova skála

Suchy Dół
Miejscowa nazwa Suchy Dół oznacza „suchą dolinę” . Nie jest jednak
jasne, skąd wzieła się ta nazwa, ponieważ w pobliżu przepływa mały potok,
ogólnie nazywany Ledhujką. Pierwotna nazwa niemiecka „Dörrengrund”
lub „Dürrengrund” jest tylko tłumaczeniem czeskiej nazwy. Ową nazwę
znajdziemy w pisemnych wzmiankach pisaną tak: rok 1395 Suchdol,
w przywileju Wacława IV, rok 1406 Suchdol w Urbarzu brzewnowskim,
rok 1478 Suchy Dół, rok 1546 Dierengrundt – Dürrengrund, rok 1556
Suchy Dół w Deskach ziemskich, rok 1653 Dyrengrunt w bernej rule,
rok 1785 Suchejdul w Jozefińskim katastrze, rok 1940 Suchy Dół
i Dörrengrund w Allgemeines Deutsches Ortsbuch für das Protektorat
Bőhmen und Mähren, rok 1948 Suchy Dół.

Ochoz

Malá Strana

Marie Lurdské

Ostaš · Góra stołowa Ostaš to wyraźny punkt dominujący w
panoramie Policy nad Metują, z którym wiąże się wiele legend. Według
owych legend otrzymały nazwy także niektóre formacje piaskowcowe
(np. Zdrajca, Rycerz, Mogiła Śmierci, Samochód Czarta itp.). Przez
najciekawsze miejsca Ostasza prowadzą dwie trasy turystyczne.
Hvězda · Popularny cel turystyczny na grzebieniu Ścian
Broumowskich z przepięknymi widokami na Kotlinę Broumowską
i okoliczne góry. Pierwotnie tzw. „Góra Policka” przy starej ścieżce
pieszej przez Ściany z Policy nad Metują do Broumowa. W 1670 roku
opat Tomasz Sartorius postanowił wznieść na tym miejscu krzyż
z pozłacaną gwiazdą. W roku 1733 krzyż zastąpiła kaplica usytuowana
na rzucie pięcioramiennej gwiazdy, według projektu Kiliana Ignacego
Dientzenhofera. W pobliżu kapliczki stoi znana restauracja turystyczna.
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ODWIEDŹCIE RÓWNIEŻ:
Park Narodowy Góry Stołowe · Błędne skały, Szcz. Wielki
Park nawiązuje na piaskowcowe obszary Broumowska. Góry Stołowe
są atrakcyjnym obszarem z fantastycznymi formacjami skalnymi,
głębokimi szczelinami, labiryntami i przepięknymi widokami. Na terenie
Parku Narodowego znajdziemy gęstą sieć ścieżek dla pieszych i dla
rowerzystów, zimą znajdziemy tutaj trasy dla narciarstwa biegowego.
Najciekawszymi dostępnymi obszarami skalistymi są Błędne skały,
Szczeliniec Wielki – najwyższy punkt Gór Stołowych (919 m n.p.m.).
Na ów wierzchołek prowadzi przeszło 600 schodów. Pomiędzy blokami
skalnymi prowadzi wyznaczona trasa turystyczna
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Legenda · Legenda

NAUČNÁ STEZKA · ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
Naučná stezka seznamuje s významnými místy obce Suchý Důl a jejího
bezprostředního okolí. Provede nás místy, která v minulosti souvisela
s mariánskými zjeveními a s hojně navštěvovanými církevními procesími,
která zjevení suchodolské dívky Kristiny Ringlové vyvolala.
Naučná stezka nás provede přes Ochoz ke kapli Panny Marie Lurdské. Po
prohlídce kaple se vrátíme kousek zpět stejnou cestou a následně vystoupáme
mírným kopcem na lesní pěšinu, k Soudní bráně. U brány začíná Křížová
cesta, která kopíruje okraj lesa do blízkosti Čertovy skály a následně
pokračuje až ke kapli Panny Marie Růžencové. Od tzv. „zelené kapličky“,
dojdeme na okraj Police nad Metují, k výchozímu bodu naučné stezky.
Čas potřebný k absolvování trasy: cca 1,5 hod.
Náročnost trasy: lehká /nenáročná

Ścieżka edukacyjna informuje o ważnych miejscach w wiosce Suchý Důl
i jej okolicach. Poprowadzi nas przez miejsca, które w przeszłości związane
były z objawieniami maryjnymi, których doznała Krystyna Ringlowa. Dla
ich upamiętnienia często odbywały się w tej okolicy procesje ku czci Matki
Boskiej.

Kaple · Kaplica

Ścieżka edukacyjna poprowadzi nas do Kaplicy Matki Bożej z Lourdes. Po
obejrzeniu Kaplicy pójdziemy chwilę pod górkę aż na leśną ścieżkę, do Bramy
Sądowej. Przy Bramie rozpoczyna się Droga Krzyżowa, która ciągnie się
wzdłuż lasu aż do Czartowej Skały, później ciągnie się aż do Kaplicy Marii
Panny Różańcowej. Od tzw. „zielonej kaplicy”, która została odbudowana
w roku 2012, możemy wyjść do Bramy Sądowej i dojdziemy do punktu
wyjścia ścieżki edukacyjnej w Suchym Dołu.

Začátek stezky · Początek ścieżki

Czas potrzebny do absolwowania trasy: cca 1,5 godz.
Poziom trudności trasy: łatwa/nietrudna

Zastavení · Stacje drogi krzyżowej
Informační panel · Tablica informacyjna

Stezka · Ścieżka
Silnice · Droga
Skála · Skała
Zde se nacházíte · Tu jesteś

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Pohled na Suchý Důl · Widok na Suchý Důl

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

k Lurdské kapličce - Soudní bráně - Čertovce - Zelené kapličce

do Kaplicy Matki Bożej z Lourdes – Bramy Sądowej – Czertowki – Zielonej Kapliczki

Kaple Panny Marie Lurdské
Na stavbu kaple (r. 1883) měla vliv zjevení ve francouzském
městečku Lurdy (Lourdes). V městečku na úpatí Pyrenejí
došlo v roce 1858 k mariánskému zjevení mladé Bernadettě
Soubirousové.

Kaplica Matki Bożej z Lourdes
Na budowę kaplicy (rok 1883) miało wpływ objawienie we
francuskim miasteczku Lourdes. W miasteczku na skrańcach
Pirenejów w roku 1858 doszło do objawienia miariańskiego młodej
Bernadetcie Soubirous.

Soudní brána
U lesní studánky, kde měla v letech 1893 – 1895 Kristina Ringlová
ze Suchého Dolu některá ze svých zjevení, stojí Soudní brána.
Od ní vychází křížová cesta s 12 zastaveními. Na místě nepatrné
studánky byla vybudována nádrž na vodu s výklenkem.
Křížová cesta
Stavba jednotlivých zastavení začala současně s úpravou prostoru
před lesní studánkou. Zastavení z pískovce jsou dílem místních
kameníků. Tvoří je mohutný kamenný podstavec, který je
zakončený trojúhelníkovým frontonem (nástavcem). V horní
části kamenného bloku je zasazen litinový reliéf s vyobrazením
příslušného biblického výjevu.
Čertova skála
Osamocený skalní útvar na okraji lesa nad Suchým Dolem.
Místo nabízí pěkný výhled na část Suchého Dolu, na osadu
Slavný a na obzoru na stolové hory Bor a polskou Hejšovinu
(Szczeliniec Wielki). Čertova skála je každoročně cílem tradičního
„Silvestrovskýho vejšlapu“
Kaple Panny Marie Růžencové
„Zelená kaplička“
Původní zelená kaplička byla postavena v Ticháčkově lese roku
1897. Vznikla na místě mariánských zjevení, která zde měla v letech
1892 – 1895 Kristina Ringlová. Tato kaplička lehla
8. července 2010 popelem, v důsledku úmyslného zapálení. Ještě
téhož večera rozhodli zastupitelé a občané Suchého Dolu o znovu
postavení kapličky. Na obnovu byla uspořádána veřejná sbírka.
Díky získaným finančním příspěvkům bylo možné již na jaře 2011
zahájit přípravy na stavbu a 12. června 2011 byl položen a vysvěcen
základní kámen nové kaple. Dne 8. července 2012 byla kaple
(téměř věrná kopie té původní) vysvěcena.

SUCHÝ DŮL

Znak obce Suchý Důl
Ve znaku obce je černo-zlatě polcený štít se zlatým kalichem
a zelenou lípou. Černé pole připomíná Čertovu skálu. Zlatý
puklý kalich je symbolickou připomínkou svatého Benedikta,
zakladatele benediktinského řádu, jehož opat obec Suchý Důl
založil. Puklý kalich je atributem tohoto světce, protože při pokusu
jej zavraždit mu byl podán otrávený nápoj v poháru. Když jej před
napitím sv. Benedikt požehnal, pohár pukl a obsah vytekl. Lípa
je připomenutím chráněné, více než tři sta let staré Barešovy lípy,
která se nachází v místní části „Pohoř“.
NAVŠTIVTE TAKÉ:
Broumovské stěny
Broumovské stěny tvoří hřbet mezi Policí nad Metují
a Broumovem, s řadou pískovcových skalních útvarů
a roklí. Zajímavé jsou tzv. „skalní hřiby“ v oblasti Slavného
a Božanovského Špičáku. Mezi nejznámější rokle patří Kovářova
rokle. Nejzajímavější partie Broumovských stěn zpřístupňuje síť
značených turistických stezek, které umožňují poměrně pohodlný
průchod jinak těžko průstupným terénem.
Vambeřice
Tzv. Slezský Jeruzalém, nejznámější mariánské poutní místo
v polských Sudetech. Dominantou je barokní bazilika Navštívení
P. Marie z let 1715 – 17 ve slohu italského baroka, s bohatě
zdobeným průčelím a vstupem po monumentálním schodišti.
Má bohatou barokní malířskou a sochařskou výzdobu,
nejcennějším dílem je gotická soška P. Marie s děťátkem.
Radków
Leží na úpatí Stolových hor v krásném čistém prostředí. Radków
a jeho okolí je zajímavým turistickým cílem pro návštěvníky
Kladské kotliny, Broumovska a Policka.

Brama Sądowa
Na brzegu leśnej studzienki, gdzie miała w latach 1893 - 1895
Krystyna Ringlowa z Suchego Dołu niektóre swoje objawienia,
stoi Brama Sądowa. Od niej rozpoczyna się droga krzyżowa
z 12 stacjami. Na miejscu małej studzienki wybudowano zbiornik
na wodę z niszą.
Droga Krzyżowa
Budowa poszczególnych stacji rozpoczęła się równolegle
z przebudową miejsca przed studzienką leśną. Stacje z piaskowca
są dziełem miejscowych kamieniarzy. Każda stacja to duży cokół
kamienny, który zakończony jest trójkątnym frontonem. W górnej
części bloku kamiennego osadzony jest relief z żeliwa z obrazem
danego wydarzenia biblijnego.
Czartowa Skała
Osamotniony kawał skały na skraju lasu nad Suchym Dołem.
Z miejsca tego piękne są widoki na część Suchego Dołu, na osadę
Slavný i na góry stołowe Bor (Skalniak) i polski Szczeliniec Wielki.
Czartowa Skała jest już tradycyjnym celem tzw. „Sylwestrowego
wymarszu”.
Kapliczka Marii Panny Różańcowej
„Zielona Kapliczka”
Pierwotna zielona kapliczka została wybudowana w Tichaczkowym
lesie w roku 1897. Powstała na miejscu objawienia Panny Marii, które
właśnie tutaj miała w latach 1892 – 1895 Krystyna Ringlowa. Owa
kaplica uległa pożarowi 8 lipca 2010 roku, została celowo podpalona.
Jeszcze tego wieczoru zdecydowali radni i obywatele Suchego
Dołu o tym, że kaplica zostanie odbudowana. Na odbudowę
zorganizowano zbiórkę publiczną. Dzięki uzyskanym pieniądzom
można było rozpocząć prace na wiosnę roku 2011, 12 czerwca 2011
został położony kamień węgielny rodzącej się nowej kaplicy.
Dnia 8 lipca 2012 kaplica (prawie idealna kopia pierwotnej kaplicy)
została poświęcona.

Kaple Panny Marie Lurdské · Kaplica Matki Bożej z Lourdes

Kaple Panny Marie Růžencové · Kaplica Marii Panny Różańcowej

Soudní brána · Brama Sądowa

Ticháčkova kaple

NAUČNÁ STEZKA
Suchý Důl
Místní jméno Suchý Důl znamená „suché údolí“. Není však jasné,
proč se toto údolí nazývá suché, když tu teče potok, obecně
zvaný Ledhujka. Dřívější německé jméno „Dörrengrund“ nebo
„Dürrengrund“ je pouhý překlad českého jména.

Čertova skála · Czartowa Skała

Čertova skála

Suchy Dół
Miejscowa nazwa Suchy Dół oznacza „suchą dolinę”. Nie jest
jednak jasne, skąd wzieła się ta nazwa, ponieważ w pobliżu
przepływa mały potok, ogólnie nazywany Ledhujką. Pierwotna
nazwa niemiecka „Dörrengrund” lub „Dürrengrund” jest tylko
tłumaczeniem czeskiej nazwy.
Znak gminy Suchy Dół
Czarno-złota tarcza dwupolowa ze złotym kielichem i zieloną
lipą. Czarne pole przypomina Czartową Skałę. Złoty uszkodzony
kielich jest symbolem świętego Benedykta, założyciela zakonu
benedyktynów, którego opat gminę Suchy Dół założył.
Uszkodzony kielich jest atrybutem tego właśnie świętego,
ponieważ chciano go otruć napojem podanym z kielicha. Kiedy
Benedykt pobłogosławił napój przed wypiciem, kielich się rozsypał
i napój wyciekł. Lipa jest przypomnieniem chronionej, przeszło
300 lat starej lipy Baresza, która mieści się w części „Pohoř”.

Ochoz

Malá Strana

Marie Lurdské

Wambierzyce · Tzw. Śląskie Jeruzalem, najbardziej znane
miejsce maryjne w polskich Sudetach. Dominuje tutaj bazylika
barokowa Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z lat 1715 –
1717 o architekturze włoskiego baroku, z bogato zdobionymi
frontami i wejściem z monumentalnymi schodami. Bazylika
jest bogato zdobiona z punktu widzenia malarskiego i rzeźby,
najbardziej cenionym zabytkiem jest gotycka rzeźba P. Marii
z dzieciątkiem.
Radków · Położony u podnóża Gór Stołowych w pięknej czystej
okolicy. Radków i jego okolice są ciekawym celem turystycznym
dla odwiedzających Kotlinę Kłodzką, Broumowsko i Policko.

Foto: Josef Tér, Jan Záliš, archiv obce Suchý Důl
Historické fotografie ze sbírek: Petr Bergmann, Josef Macek, Suchý Důl
Překlady: Tereza Vlachová, Cecylia Helena Zárubová
Historické texty: na základě podkladů Jiřího Kohla
Projekt: Za poznáním Suchodolska a Radkowska. Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/13.03687
Grafické zpracování: Jan Záliš | www.PINstudio.cz
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Zdjęcia historyczne ze zbiorów: Petr Bergmann, Josef Macek, Suchý Důl
Tłumaczenia: Tereza Vlachová, Cecylia Helena Zárubová
Opracowanie tekstów na podstawie materiałów Jiříego Kohla
Projekt: Za poznáním Suchodolska a Radkowska. Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/13.03687
Opracowanie graficzne: Jan Záliš | www.PINstudio.cz
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ODWIEDŹCIE RÓWNIEŻ:
Ściany Broumowskie · Grzbiet pomiędzy Policą nad Metują
i Broumowem, z szeregiem skał piaskowcowych
i wąwozów. Ciekawe są tzw. „grzyby skalne” w okolicy Sławnego
i Bożanowskiego Szpiczaku. Najbardziej znanym wąwozem jest
Wąwóz Kowala (Kovářova rokle). Przez najciekawsze miejsca Ścian
Broumowskich prowadzą ścieżki turystyczne, które umożliwiają
przejść przez miejsca inaczej trudno dostępne.

Šolcák

vstup
na křížovou cestu

U Obrázku

Legenda · Legenda

NAUČNÁ STEZKA · ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
Naučná stezka seznamuje s významnými místy obce Suchý Důl a jejího
bezprostředního okolí. Provede nás místy, která v minulosti souvisela
s mariánskými zjeveními a s hojně navštěvovanými církevními procesími,
která zjevení suchodolské dívky Kristiny Ringlové vyvolala.
Naučná stezka nás dovede ke kapli Panny Marie Lurdské. Po prohlídce kaple
následně vystoupáme mírným kopcem na lesní pěšinu, k Soudní bráně.
U brány začíná Křížová cesta, která kopíruje okraj lesa do blízkosti Čertovy
skály a následně pokračuje až ke kapli Panny Marie Růžencové.
Od tzv. „zelené kapličky“, která byla znovu postavena v roce 2012, se můžeme
vydat po schodech k Soudní bráně a vrátíme se zpět k výchozímu místu na
začátku obce Suchý Důl.
Čas potřebný k absolvování trasy: cca 1,5 hod
Náročnost trasy: lehká /nenáročná

Ścieżka edukacyjna informuje o ważnych miejscach w wiosce Suchý Důl
i jej okolicach. Poprowadzi nas przez miejsca, które w przeszłości związane
były z objawieniami maryjnymi, których doznała Krystyna Ringlowa. Dla
ich upamiętnienia często odbywały się w tej okolicy procesje ku czci Matki
Boskiej.

Kaple · Kaplica

Ścieżka edukacyjna poprowadzi nas do Kaplicy Matki Bożej z Lourdes. Po
obejrzeniu Kaplicy pójdziemy chwilę pod górkę aż na leśną ścieżkę, do Bramy
Sądowej. Przy Bramie rozpoczyna się Droga Krzyżowa, która ciągnie się
wzdłuż lasu aż do Czartowej Skały, później ciągnie się aż do Kaplicy Marii
Panny Różańcowej. Od tzw. „zielonej kaplicy”, która została odbudowana
w roku 2012, możemy wyjść do Bramy Sądowej i dojdziemy do punktu
wyjścia ścieżki edukacyjnej w Suchym Dołu.

Začátek stezky · Początek ścieżki

Czas potrzebny do absolwowania trasy: cca 1,5 godziny
Poziom trudności trasy: łatwa/nietrudna

Zastavení · Stacje drogi krzyżowej
Informační panel · Tablica informacyjna

Stezka · Ścieżka
Silnice · Droga
Skála · Skała
Zde se nacházíte · Tu jesteś

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Noční pohled foto Richard Gürtler · Nocny widok

Interiér kaple · Wnętrze kaplicy

NAUČNÁ STEZKA

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

k Lurdské kapličce - Soudní bráně - Čertovce - Zelené kapličce

do Kaplicy Matki Bożej z Lourdes – Bramy Sądowej – Czertowki – Zielonej Kapliczki

Kaple Panny Marie Lurdské
Kaple byla postavena jako odezva na zjevení ve francouzském
městečku Lurdy, kde se v roce 1858 Bernadettě Soubirousové
zjevila Panna Marie. Brzy poté se Lurdy staly jedním
z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst světa.
Suchodolského domkáře Václava Ticháčka, který vodil procesí
na různá poutní místa v okolí, napadlo, že by Suchý Důl mohl mít
také takové hojně navštěvované místo. Když se oženil s vdovou
Markétou Kohlovou, polní zahradnicí z domku č.p. 35, mohl
svůj záměr uskutečnit. Na stavbu byla uspořádána finanční sbírka.
Místo bylo vybráno vedle hodně používané stezky z Police na
Slavný a dále do Martínkovic a Broumova, kudy procházely
zástupy lidí z polických jarmarků.

vysvěcena 28. září 1992 polickým farářem P. Jiřím Prokůpkem.

Kaplica Matki Bożej z Lourdes
Kapliczka została wybudowana, żeby uczcić objawienie we
francuskim miasteczku Lourdes, gdzie w roku 1858 Bernadetcie
Soubirous objawiła się Panna Maria. Zaraz potem Lourdes
stało się jednym z najważniejszych rzymskokatolickich miejsc
pielgrzymkowych. Suchodolski domkarz Wacław Tichaczek,
który prowadził procesję do różnych miejsc w okolicy, wpadł na
pomysł, by Suchy Dół również mógł przyciągać ludzi wierzących.
Kiedy ożenił się z wdową Marketą Kohlową, ogrodniczką z domku
nr 35, mógł swoje plany zrealizować. Na budowę zorganizowano
zbiórkę publiczną. Miesjce wybrano obok ścieżki z Policy na
Sławny, dalej do Martinkowic i Broumowa, którędy przechodziły
zastępy ludzi z jarmarków w Policy.

Povolení ke stavbě bylo vydáno 8. listopadu 1883 biskupskou
konsistoří v Hradci Králové. Kaple byla postavena místními
řemeslníky a sochu Panny Marie Lurdské přivezl Václav Ticháček
až z Paříže. V dubnu 1884 požádal polický farář P. Atanasius
Jeřábek OSB o povolení k vysvěcení, které Jeho Milost biskup
Josef Jan Hais bez prodlení udělil.
Na svátek sv. Petra a Pavla 29. června 1884 odpoledne se konal
slavnostní průvod ke kapli. Družičky nesly sochu Panny Marie.
P. Atanasius Jeřábek OSB vysvětil kapli, oltář, sochu Panny Marie
a studánku pod schody ke kapli.
V roce 1886 byly na plošinu nad schody postaveny dvě pískovcové
sochy sv. Anny a sv. Josefa v životní velikosti, které zhotovil
kameník František Šarf z Hlavňova. Do věžičky byl zavěšen zvon,
který však v roce 1917 podlehl válečné rekvizici. Od roku 1933
zde byl litinový zvon (zvaný křapák), který byl ve válce v roce 1941
ukryt v obci před rekvizicí. Po válce byl použit na místní zvoničku
jako umíráček a kaplička tak zůstala bez zvonu. V roce 1994 byl
z milodarů, příspěvku obce a vlastníka kaple pořízen zvon nový
ze zvonařské dílny Marie Tomáškové – Dytrychové, který byl
posvěcen 26. září 1994 P. Jiřím Prokůpkem.

Původně se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu.
Lidé chodili na posvícení konaná v okolních obcích, aby navštívili
své příbuzné, aby něco utržili prodejem různého zboží, a také
proto, že se jim naskytla možnost dobrého jídla a odpočinku
od práce. Tím, jak se lidé bavili, pracovní morálka trpěla. Císař
Josef II. chtěl sjednotit oslavy v celé zemi, a proto roku 1787 vydal
nařízení, kterým přikázal slavit posvícení v neděli po svátku
sv. Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení a od té doby slavili
třetí neděli v říjnu tzv. „císařské hody nebo také Havelské posvícení“
a mimo nich i svoje místní posvícení tzv. „naše posvícení“.

V roce 1946 byla kaple prvně elektrifikována, oltář byl doplněn
o osvětlení a další výzdobu.
V roce 1992 provedl pokračovatel rodu Kohlů z č.p. 35 Václav
(† 2005) s finanční pomocí památkového ústavu generální opravu
kaple včetně nového napojení na elektřinu. Kaple byla znovu

SUCHÝ DŮL

V současné době se v této rodinné kapli konají pouťové
a posvícenské mše svaté, občasně je využívána pro svatby, křtiny
a další výjimečné události.
Posvícení
Posvícení bylo výroční slavností, která se slavila v neděli před nebo
po svátku světce, kterému byl zasvěcen místní kostel.
Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků. Slavilo se na
podzim po ukončení polních prací, tedy v období, kdy již byl nový
mák do buchet, zásoba čerstvé mouky a vajec, zralé švestky na
povidla a vykrmené husy na pekáč.

Suchodolské posvícení
Suchodolské posvícení se slaví poslední víkend před svátkem
sv. Václava. Je to nejvýznamnější tradiční kulturní akce v Suchém
Dole. Slaví se od soboty do pondělí. V sobotu se koná hasičská
soutěž a večer posvícenská zábava. V neděli slavnostní oběd
a v pondělí tradiční průvod obcí na mši svatou. Průvod pochoduje
vesnicí za doprovodu dechovky a účastníci se řadí v následujícím
pořadí: v čele svobodní, poté děti ze školky, školy, hasiči, účastníci
v dobovém ustrojení, hudba, ostrostřelci, zastupitelstvo obce
včetně hostů, muži, ženy a účastníci průvodu s kočárky.
Po skončení mše svaté pokračuje oslava posvícenskou zábavou.
Do roku 1972 průvod směřoval na mši svatou do kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují. Od roku 1973
se mše svatá koná v této kapli Panny Marie Lurdské.

Zezwolenie na budowę zostało wydane 8 listopada roku 1883
przez biskupa w Hradcu Kralowym. Kaplica została wybudowana
przez miejscowych rzemieślnikow, rzeźbę Matki Bożej z Lourdes
przywiózł Wacław Tichaczek z Paryża. W kwietniu 1884
roku proboszcz policki p. Atanasius Jerzabek OSB poprosił o
pozwolenie do wyświęcenia, którego natychmiast udzielił biskup
Josef Jan Hais. Na święto św. Piotra i Pawła 29 czerwca 1884 roku
po południu odbyła się procesja do kaplicy. Dziewczyny niosły
rzeźbę Matki Bożej. P. Atanasius Jerzabek OSB wyświęcil kaplicę,
ołtarz, rzeźbę Panny Marii i studzienkę pod schodami do kaplicy.
W roku 1886 na miejscu nad schodami umieszcone zostały dwie
rzeźby z piaskowca – św. Anny i św. Józefa w naturalnej wielkości,
których autorem był Franciszek Szarf z Hlavniowa. W wieżyczce
zawieszono dzwon, który jednak zabrano w roku 1917. Od roku
1933 znajdował się tu żeliwny dzwon (nazywany chrapliwym, cz.
křapák), który podczas wojny w 1941 roku ukryto we wsi przed
rekwizycją. Po wojnie umieszczono go w dzwonnicy jako dzwon
żałobny, kaplica zaś została bez dzwonu. W 1994 roku za pieniądze
z darów, dotacji gminy i właściciela kaplicy zakupiono nowy
dzwon z pracowni ludwisarskiej Marii Tomáškovej-Dytrychovej,
który został poświęcony 26 września 1994 roku przez ojca Jiříego
Prokůpka.

Mše u kaple 1935, autor fotografie Stanislav Šrůtek - ze sbírky Petra Bergmanna · Msza przy kaplicy 1935, , autor fotografii Stanislav Šrůtek - ze zbiorów Petra Bergmanna

czci świętego patrona miejscowego kościoła. To jedno z najbardziej
lubianych świąt. Obchodzono go jesienią po zakończeniu prac
na roli, wtedy, kiedy wyrósł nowy mak do buchetek (czeskie
słodkie pieczywo), była też mąka i jajka, dojrzałe śliwki na powidła
i gęsi przygotowane do zabicia.
Pierwotnie uroczystości z okazji konsekracji kościoła obchodzono
w każdej parafii w innym terminie. Ludzie chodzili od gminy
do gminy, odwiedzali rodzinę, znajomych, sprzedawali różnego
rodzaju produkty, mogli dobrze zjeść, był to okres odpoczynku.
Ludzie bawili się, na czym cierpiały morale w pracy . Cesarz Józef II
chciał zjednoczyć owe obchody w całej ziemi, dlatego też
w roku 1787 wydał nakaz, który mówił o tym, by obchodzić
święto w niedzielę po dniu św. Hawla. Posłuszni poddani przyjęli
ów nakaz i od tej pory trzecią niedzielę w październiku obchodzili
tzw. „cesarską ucztę lub też Hawelski kiermasz”, oprócz tego dalej
obchodzili swoje poświęcienie, które nazywali „nasze poświęcenie”.
Suchdolskie uroczystości w rocznicę poświęcenia
Suchdolskie uroczystości z okazji rocznicy poświęcenia
odbywają się w ostatni weekend przed świętem św. Wacława.
To największa tradycyjna impreza kulturalna w Suchym Dole,
trwająca od czwartku do poniedziałku. W sobotę odbywa się
pokaz strażacki i tradycyjna zabawa. W niedzielę uroczysty
obiad, zaś w poniedziałek tradycyjny pochód przez wieś oraz
msza św. Pochodowi akompaniuje orkiestra dęta, zaś uczestnicy
idą w następującej kolejności: na początku panny i kawalerowie,
następnie dzieci z przedszkola i szkoły, strażacy, uczestnicy
w strojach ludowych, orkiestra, bractwo kurkowe, przedstawiciele
gminy wraz z gośćmi, mężczyźni, kobiety i uczestnicy z wózkami
dziecinnymi. Po zakończeniu mszy św. odbywa się zabawa z okazji
rocznicy poświęcenia. Do 1972 r. pochód kierował się na mszę św.
do kościoła p.w. Wniebowzięcia Marii Panny w Policy nad Metują.
Od 1973 r. msza św. odbywa się w kaplicy Matki Bożej z Lourdes.
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Soudní brána se zastavením křížové cesty · Brama Sądowa ze stacją drogi krzyżowej

NAUČNÁ STEZKA

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

k Lurdské kapličce - Soudní bráně - Čertovce - Zelené kapličce

do Kaplicy Matki Bożej z Lourdes – Bramy Sądowej – Czertowki – Zielonej Kapliczki

Soudní brána
Dne 10. srpna 1892 měla čtrnáctiletá Kristina Ringlová
v Ticháčkově lese první zjevení tajemné paní. Údajná zjevení se
poté v nepravidelných intervalech opakovala na místě dnešní
Zelené kaple celkem 11x. Další zjevení spatřila Kristina dne
24. března 1893 u studánky. Zjevení se zde opakovala až do 8. ledna
1895. V roce 1893 bylo směrem k místu prvního zjevení vytyčeno
široké kamenné růžencové schodiště, které bylo budováno
současně s úpravou prostranství u studánky. Byla zavezena
rokle a zahájena výstavba Soudní brány jako výchozího bodu
křížové cesty. Studánka byla zakryta a před ní postavena opěrná
zeď s výklenkem pro sochu Panny Marie od Františka Hoška
(1871-1895), žáka J. V. Myslbeka. Před výklenkem byla postavena
kamenná kašna, do které proudila voda ze studánky dvěma
trubkami. Ve výklencích po obou stranách soudní brány byly
umístěny kovové pokladnice pro milodary poutníků. Ozdobné
ocelové zábradlí kolem mostu přes rokli a kolem růžencových
schodů vyrobil zámečník František Krtička v ochozském mlýně.
Stavební práce řídil stavitel Vilém Pohl z Police. Při velké povodni
v roce 1929 se sesul most před studánkou a během několika let byl
znovu postaven. Opravy opěrných zdí pak byly prováděny ještě
několikrát.

Brama Sądowa
Dnia 10 sierpnia 1892 czternastoletniej Krystynie Ringlowej
w Tichaczkowym lesie objawiła się po raz pierwszy tajemnicza
pani. Mówi się, że objawienia te odbywały się w nieprawidłowych
interwałach na miejscu dzisiejszej zielonej kaplicy i to ponoć
11 razy. Kolejne objawienie zobaczyła Krystyna dnia 24 marca 1893
roku nad studzienką. Objawienia powtarzały się aż do
8 stycznia 1895 roku. W roku 1893 zostały wybudowane kamienne
schody różańcowe, prowadzące do miejsca pierwszego objawienia.
Zostały one zbudowane wraz z uregulowaniem przestrzeni wokół
studzienki. Został zasypany wąwóz i rozpoczęto budowę bramy
sądowej jako miejsca wyjścia drogi krzyżowej. Studzienka została
zakryta, przed nią postawiono rzeźbę Panny Marii z rąk Franciszka
Hoszka (1871-1895), ucznia czeskiego rzeźbiarza
J. V. Myslbeka. Przed niszą została wybudowana kamienna fontanna,
do której ciekła woda ze studzienki przez dwie rury.
W niszach po obu stronach bramy sądowej umieszczono skarbonki
na dary pielgrzymów. Piękną stalową balustradę na moście przez
wąwóz oraz przy schodach różańcowych przygotował Franciszek
Krticzka w ochozskim młynie. Prace budowlane prowadził Vilem
Pohl z Policy. W wyniku uszkodzeń przez wielką powódź w roku
1929 zawalił się most przed studzienką, później znowu został
odbudowany. Ściany oporowe naprawiano jeszcze kilka razy.

Křížová cesta
Současně s úpravou prostoru před studánkou se začala
stavět křížová cesta, která začíná podle biblického podání u
Soudní brány. Jednotlivá zastavení jsou tvořena mohutným
kamenným podstavcem střechovitě zakončeným, vytvořeným
místními kameníky. V horní části je zapuštěn litinový, původně
polychromovaný reliéf s vyobrazením příslušného výjevu.
Litinové výjevy byly odlity v železárnách knížete Salma v Blansku
a vymaloval je František John z Hostinného. Celek byl dokončen
v roce 1893. Věřící
se několikrát snažili všechny stavby v Ticháčkově lese vysvětit,
ale nikdy nedosáhli církevního schválení.
Jednotlivá zastavení:		
I. Pilát vydává Pána Ježíše na smrt.
II. Pán Ježíš bere kříž na sebe.
III. Pán Ježíš klesá pod tíží kříže.
IV. Pán Ježíš potkává svou matku.
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V. Šimon Kyrenský pomáhá nést kříž.
VI. Veronika podává Pánu Ježíši roušku.
VII. Pán Ježíš po druhé klesá pod tíží kříže.
VIII. Ženy jeruzalémské oplakávají Pána Ježíše.
IX. Pán Ježíš po třetí klesá pod tíží kříže.
X. Katané svlékají Krista Pána a napájejí ho žlučí.
XI. Katané přibíjejí Pána Ježíše Krista na kříž.
XII. Pán Ježíš umírá na kříži.
XIII. Tělo Pána Ježíše položeno na klín Panny Marie.
XIV. Tělo Pána Ježíše položeno do hrobu.
Kalvarie – Vambeřice (Polsko)
Vambeřice jsou významným poutním místem, někdy
označovaném jako „Slezský Jeruzalém“. Oblast tvoří komponovaný
krajinný celek s biblickými názvy vrchů, které obklopují obec
a připomínají Jeruzalém a jiná místa popsaná v Bibli. Návrší,
na kterém se nachází bazilika, se jmenuje Sion a hora naproti
chrámu je Kalvarie. Odpovídá jeruzalémské Olivové hoře
a Golgotě. Nová hora, která leží jižně od hory Kalvarie, se jmenuje
Oreb, Sinaj, Tábor. Historický název dostal i potok Cedron, který
protéká Vambeřicemi. Křížová cesta na hoře Kalvarii vznikla v roce
1732. Je tvořena 79 zastaveními a patří mezi jednu z největších
v Evropě. Zastavení byla označena dřevěnými kříži s plechovými
rozetami. Původní vzhled a rozmístění bylo několikrát měněno.
V současné době mají zastavení kamennou podobu a jsou
vyplněna obrazy malíře Kanuera z roku 1888. Dále je zde
14 bran, které mají připomínat Jeruzalém a současně i spoluutvářet
městský ráz Vambeřic. Sedm z nich odpovídá skutečným branám
v městských hradbách Jeruzaléma, z nichž tři jsou zmiňovány
ve Starém Zákoně. Byly to Brána údolí, Ovčí brána a Brána
Benjamín.
František Hošek (1871 – 1895), český sochař
Byl jedním z prvních žáků Střední odborné školy keramické v Bechyni, kterou
absolvoval v roce 1886. Poté studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole
v ateliéru profesora J.V. Myslbeka. Podle svědectví spolužáků i samotného profesora
byl jeho nejnadanějším žákem. Zemřel předčasně v pražské Všeobecné nemocnici
ve věku 24 let na infekci střevního tyfu. Jeho dílo je ovlivněno Myslbekovým zájmem
o osobnosti české národní historie a řadí se do širšího proudu naturalistické a sociální
plastiky devadesátých let 19. století. Jeho nejznámější sochařské dílo je Alegorie
průmyslu pro budovu Městské spořitelny v Praze, kde také realizoval výplně oken.

Droga Krzyżowa
Razem z odbudową miejsca przed studzienką rozpoczęto budowę
drogi krzyżowej, która rozpoczyna się według powieści biblijnej
od bramy sądowej. Poszczególne stacje tworzone są
z gigantycznych kamiennych cokołów, opracowanych przez
miejscowych kamienarzy. W górnej części zapuszczono
polichromowany relief z żeliwa. Obrazy z żeliwa przygotowane
zostały w hucie księcia Salma w Blansku, wymalowane zostały
przez Franciszka Johna z Hostinnego. Całość dokończono w 1893
roku. Wierzący starali się o to, by budowle w Tichaczkowym lesie
zostały wyświęcone, nigdy jednak nie uzyskali zgody Kościoła.
Poszczególne stacje:
I. Piłat wydaje na śmierć Pana Jezusa
II. Pan Jezus bierze krzyż na siebie
III. Pan Jezus upada pod krzyżem
IV. Pan Jezus spotyka swoją matkę
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V. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi
VI. Weronika ociera twarz Jezusowi
VII. Drugi upadek pod krzyżem
VIII. Jezus spotyka płaczące niewiasty
IX. Trzeci upadek pod ciężarem krzyża
X. Jezus z szat obnażony
XI. Jezus do krzyża przybity
XII. Jezus umiera na krzyżu
XIII. Jezus z krzyża zdjęty
XIV. Jezus do grobu złożony
Kalwaria – Wambierzyce (Polska)
Wambierzyce są znanym miejsem pielgrzymek, zwanym często
„Śląskim Jeruzalem”. Obszar tworzy krajobraz z biblijnymi
nazwami wierzchołków, które otaczają gminę i przypominają
Jerozolimę i inne miejsca opisywane w Biblii. Wzgórze, na którym
stoi bazylika, nazywa się Syjon, góra naprzeciwko świątyni zaś nosi
nazwę Kalwaria. Jest ona podobna do Góry Oliwnej i Golgoty.
Wzgórza leżące na południe od góry Kalwarii, nazywają się
Horeb, Synaj i Tabor. Nazwę historyczną otrzymał też strumyk
Cedron, który przepływa przez Wambierzyce. Droga krzyżowa
na górze Kalwarii powstała w 1732 roku. Tworzona jest 79
budowlami, należy do największych w Europie. Stacje oznaczone
były drewnianymi krzyżami z blaszanymi rozetkami. Pierwotny
wygląd był jednak kilka razy zmieniony. Obecnie stacje są
tworzone z kamienia, obrazy przygotował malarz Kanuer w 1888
roku. Jest tutaj również 14 bram, które przypominają Jerozolimę
i współtworzą miejski wygląd Wambierzyc. Siedem z nich
odpowiada prawdziwym bramom w murach miejskich Jerozolimy,
trzy wspomniane są w Starym Testamencie – Brama Doliny, Brama
Owcza i Brama Benjamin.
Franciszek Hoszek (1871-1895), czeski rzeźbiarz
Był jednym z pierwszych uczniów Średniej szkoły zawodowej ceramicznej
w Bechyni, którą absolwował w roku 1886. Później studiował w Wyższej Szkołe
Artystyczno-Przemysłowej w Pradze (VŠUP) w pracowni profesora J.V.Myslbeka.
Według słów kolegów i samego profesora był najlepszym uczniem. Zmarł
przedwcześnie w praskim Szpitalu Miejskim w wieku 24 lat na infekcję tyfusu
brzusznego. J. V. Myslbek miał ogromny wpływ na swojego ucznia, szerzył on prąd
naturalistyczny i tematykę społeczną w rzeźbiarstwie lat dziewięćdziesiątych XIX
wieku. Najbardziej znanym dziełem rzeźbiarskim Hoszka to Alegoria przemysłu
(Alegorie průmyslu) dla budowy Miejskiej Kasy Oszczędności w Pradze, gdzie
również realizował wygląd okien.
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Čertova skála
K Čertově skále se vztahuje několik pověstí.
Podle jedné z nich toto skalisko v dávných dobách sloužilo
náboženským účelům. Stával prý na něm železný kalich a pod ním
kamenný oltář. V dobách pronásledování se tu konaly pobožnosti
tajných evangelíků, z nichž se prý mnozí v těchto místech loučili
s vlastí před odchodem do exilu. V blízkosti této nápadné skály prý
také zakopávali své poklady, aby je po návratu snadno našli.
Ač se však našlo mnoho takových, kteří v okolí kopali, aby přišli
snadno k bohatství, nikdo žádné peníze nenalezl. Snad dodnes
v zemi čekají na potomky svých pravých majitelů.
Zdroj: Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních,
autor Eva Koudelková

Z geologického hlediska tuto osamocenou skalní věž tvoří
hrubozrnné arkózovité pískovce jizerského souvrství středního
turonu, které na rozdíl od adršpašských křemenných pískovců
obsahují kromě křemene i živce (okolo 5 %). Kyjovitý tvar skály
je dán různou odolností pískovcového materiálu vůči
povětrnostním podmínkám. Užší spodní část tvoří méně odolný,
tence vrstevnatý pískovec, horní partie jsou kompaktnější. Skalní
povrch rozčlenilo zvětrávání do pestré mozaiky voštin– jamek,
dutinek, důlků a prohlubní, připomínajících často včelí plásty,
ouška nebo kukaně. Na skále jsou patrné i projevy proželeznění
v podobě rezavých zpevněných povlaků (inkrustací), způsobených
vysrážením nahromaděných železitých roztoků.
Čertova skála je obdobou skalních hřibů vyskytujících se v okolí Slavného
a dále pak ve Stolových horách v sousedním Polsku. Tyto pískovce, které
se těží v lomech v Božanově a Radkově, se často používají jako stavební
a dekorační kameny. Můžete si je prohlédnout u dřevěné kapličky na
podezdívce nebo na dlažbě kolem ní.
Silvestrovskej vejšlap
Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují pořádá každý
rok na Silvestra pochod k Čertově skále. Účastníci jsou přivítáni
čertem a jeho pomocníky, podává se tradiční Čertův mok a všichni
obdrží pohlednici s razítkem.
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Broumovské stěny
(Národní přírodní rezervace vyhlášena v roce 1956) a Polické stěny
(Národní přírodní památka, 2009) tvoří výrazný nesouměrný
hřbet (kuesta), jehož severovýchodní příkré skalní srázy s řadou
pískovcových skalních útvarů spadají do Broumovské pánve
s převýšením až 300 m. Na opačnou stranu - na Policko, mají
svahy mírný úklon a jsou rozbrázděny hlubokými skalními stržemi
a roklemi, které zde tvoří menší skalní města. K nejznámějším
místům patří Kovářova a Zaječí rokle, okolí Signálu, skalní hřiby
na Slavném aj.
Celé území je od roku 1991 součástí Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko.

Czartowa Skała
Czartowa Skała łączy się z szeregiem legend.
Według jednej z nich ów głaz w dawnych czasach służył do celów
religijnych. Był tutaj ponoć żelazny kielich, pod nim kamienny
ołtarz. W czasach prześladowania odbywały się tu tajne msze
ewangelików, wielu z nich żegnało się tutaj ze swoim krajem przed
odejściem na emigrację. W pobliżu owej skały również zakopywali
swoje skarby, aby je po powrocie znów odnaleźć. Było dużo takich,
co w okolicach kopało i szukało skarbów, jednak nic nie znaleźli.
Może do dziś czekają na potomków dawnych wlaścicieli.
Źródło: Police nad Metują i okolice w legendach ludowych,
autor Eva Koudelková

Góry Stolowe v Polsku
(Národní park vyhlášen v roce 1993) vyčnívají nad krajinou
charakteristickým tvarem tabulových (stolových) hor s typickou
plošinou na temeni, s příkrými skalnatými svahy lemovanými na
úpatí blokovými sutěmi. Jedinečnost reliéfu způsobují odolné
křemenné pískovce ve vrcholových partiích těchto stolových hor
(Bor a Hejšovina). Jako důsledek pískovcového zvětrávání zde
můžeme najít skalní labyrinty i věže a hluboké komíny na okraji
pískovcové tabule.
Od Čertovy skály je krásný výhled na Suchý Důl. Nad ním na
osadu Slavný na hraně Broumovských stěn a sousední Polsko.
Obzor uzavírá hradba stolových hor Bor (850 m n.m)
a Hejšovina–SzceliniecWielki (919 m n.m.).
Zdroj: Česká geologická služba

Z punktu widzenia geologii owa osamotniona wieża skalna
tworzona jest z gruboziarnistych arkozowitych piaskowców
formacji jizerskiej średniego turonu, które w odróżnieniu od
adrszpaskich piaskowców krzemiennych zawierają oprócz
krzemienia także żywce (okolo 5%). Skała ma kształt kija,
to wynik różnej odporności piaskowcowego materiału na działanie
warunków pogodowych. Węższa część dolna tworzona jest
z mniej wytrzymałego piaskowca, gorna część jest bardziej zwarta.
Powerzchnię skały rozdzieliły wietrzenia na mozaiki – jamki, dołki
przypominające pszczele plastry lub uszka. W skale widoczne
są zjawiska związane z działaniem żelaza, poprzez działanie
nagromadzonych roztworów zawierających żelazo tworzą się
rdzawe inkrustacje (powłoki).
Czartowa Skała podobna jest do grzybów skalnych, które znajdują
się w okolicy Sławnego i Gór Stołowych. Owe piaskowce, które
uzyskuje się w kamieniołomach w Bożanowie i Radkowie, często
używane są jako kamienie dekoracyjne lub budowlane. Możemy
je oglądać na drewnianej kapliczce – tworzą podmurówkę i bruk
wokół kaplicy.

Broumovské stěny od Radkovských skal · Widok na Ściany Broumowskie od Skał Radkowskich

Ściany Broumowskie
(Narodowa rezerwacja przyrodnicza wygłoszona w 1956 roku)
i Ściany Polickie (Narodowy zabytek przyrody, 2009) tworzą
wyraźny nieprawidłowy grzbiet (kuesta), którego północnowschodnie przepaści skalne z szeregiem piaskowcowych formacji
skalnych spadają do pasma Broumowskiego z przechyleniem
aż 300 m. Od strony Policy i jej okolic warstwy nie są tak przykre
i znajdują się tutaj wąwozy i przeróżne szczeliny, które tworzą
mniejsze miasteczka skalne. Najbardziej znany jest Wąwóz Kowala
(Kovářova rokle) czy Zajęczy Wąwóz (Zaječí rokle), okolice
Sygnału, grzbiety skalne na Sławnym itp.
Od 1991 roku cały teren jest częścią Obszaru chronionego
krajobrazu Broumowsko.
Góry Stołowe w Polsce
(Park Narodowy od roku 1993) przekraczają krainę
charakterystycznym kształtem stołowych gór z typową równiną
na grzebieniu, z wyraźnymi skalnymi przepaściami. Ciekawostką
sa niczym nienaruszane piaskowce krzeminne na wierzchołkach
owych gór stołowych (Skalniak i Szczeliniec). Jako wynik
wietrzenia piaskowca można tutaj zobaczyć labirynty skalne i wieże
oraz głębokie kominy na skraju tablicy piaskowcowej.
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Od Czartowej Skały piękne są widoki na cały Suchy Dół. Dalej,
na osadę Sławny na granicy Ścian Broumowskich i okolice, widok
zamykają góry stołowe Skalniak (w jęz. czeskim Bor, najwyższy
punkt po stronie czeskiej 850 m n.p.m., po stronie polskiej 915 m
n.p.m.) i Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.).
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Sylwestrowski wymarsz
Klub przyjaciół turystyki TJ Spartak Police nad Metują organizuje
każdy rok w Sylwestra wymarsz ku Czartowej Skale. Uczestników
wita diabeł ze swoimi pomocnikami, podawany jest tradycyjny
Czartów likier, wszyscy otrzymują widokówki ze sztemplem.
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k Lurdské kapličce - Soudní bráně - Čertovce - Zelené kapličce

do Kaplicy Matki Bożej z Lourdes – Bramy Sądowej – Czertowki – Zielonej Kapliczki

Kaple Panny Marie Růžencové – zelená kaplička
Dnes klidné místo v Ticháčkově lese bylo koncem 19. století slavné poutní
místo, kde se setkávaly tisíce lidí. Mnozí věřili ve zjevení Panny Marie,
v léčivou moc tohoto místa a v zázračná uzdravení.
V roce 1893 se o Suchodole skládaly písně a vznikaly speciální modlitby.
Kaple vznikla z iniciativy věřících bez církevního povolení katolických
hodnostářů, a proto nebyl dán souhlas k jejímu vysvěcení. Přesto sem za
každého počasí a v kteroukoliv denní dobu mířily kroky návštěvníků.
Ve dvacátých letech si tento krásný kout přírody přivlastnila tehdy nová církev
československá a odpadlý kněz Jindřich Hulínský kapličku 18. července 1920
vysvětil. Pak zde tato církev konala bohoslužby a dokonce křty.
Po roce 1989 projevilo o kapli zájem Růžencové bratrstvo. Se souhlasem
královéhradeckého biskupa Mons. Karla Otčenáška došlo dne 8. září 1990
k vysvěcení kaple. Obřad vykonal polický farář Jiří Prokůpek. Potom předal
kapli k užívání Růžencovému bratrstvu pod vedením Jáhna Pavla Mráčka
OP z Prahy, zakladatele tohoto společenství, které zde pravidelně koná své
pobožnosti. Svěcení se zúčastnil i F. Ivan Antonín Ringel OSB z Břevnova,
poslední žijící prasynovec Kristiny. Byla to jeho poslední návštěva rodné obce.
Novodobá historie tohoto kouzelného místa byla otevřena 8. července 2012
– přesně po dvou letech od požáru původní kaple. Pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka OP požehnal při mši svaté ve 12.00 hodin kapli, která byla po
požáru nově postavena. Slavnosti se zúčastnil také královéhradecký biskup
Mons. Jan Vokál.
Kardinál Duka popřál, aby kaplička byla místem, kde poutníci najdou schody
do nebe. „Kéž by ty schody vás přivedly k této kapličce, když si lámete hlavu,
proč to v naší rodině neklape. Nebo proč to v naší obci nebo, pan hejtman mi
to odpustí, proč to v našem kraji neklape. Nebo proč to neklape v naší zemi,
v Evropě, v Evropské unii, proč to neklape ve světě…,“ řekl kardinál Duka

Kapliczka Marii Panny Różańcowej – zielona kapliczka
Obecnie spokojne miejsce w Tichaczkowym lesie (Ticháčkův les) było pod
koniec XIX wieku ważnym miejscem świętym, gdzie spotykały się tysiące
wiernych. Dużo ludzi wierzyło w objawienie Panny Marii,
w moc leczniczą tego właśnie miejsca i w cud uzdrowienia. W roku 1893
o Suchdole powstawały pieśni i specjalne modlitwy. Kapliczka powstała
z inicjatywy wiernych bez pozwolenia Kościoła, dlatego też nie zostało
wydane pozwolenie na poświęcenie tego miejsca. Jednak ludzi to czarujące
miejsce nadal przyciągało.
W latach dwudziestych miejsce to wziął pod swoje skrzydła wtedy nowy
kościół czeskosłowacki i ksiądz Jindřich Hulínský kapliczkę 18 lipca 1920
roku poświęcił. Później odbywały się tam msze święte i chrzty.
Po roku 1989 o kapliczkę usiłuje Braterstwo Różańcowe. Za pozwoleniem
kralowohradeckiego biskupa Mons. Karola Otczenaszka dnia 8 września
1990 roku kapliczka została wyświęcona. Obrzędu dokonał ksiądz z Police
nad Metują Jerzy Prokupek. Kapliczkę sprawowało później Braterstwo
Różańcowe pod batutą diakona Pawła Mraczka OP z Pragi, założyciela tego
społeczeństwa, które odbywa tutaj swoje msze. Akt wyświęcenia udzielił
także F. Ivan Antonin Ringel OSB z Brzewnowa, ostatni żyjący prabratanek
Krystyny. Była to jego ostatnia wyprawa do rodzinnej wioski.
Nowoczesna historia tego czarującego miejsca została otwarta 8 lipca 2012
– dokładnie dwa lata po pożarze pierwotnej kapliczki. Praski arcybiskup
kardynał Dominik Duka OP pobłogosławił przy mszy świętej o godzinie
12.00 kapliczce, która została znowu odbudowana. W mszy wziął udział
również kralowohradecki biskup Mons. Jan Vokal. Kardynał Duka złożył
życzenia, by kapliczka była miejscem, gdzie wierzący znajdą schody do nieba.
„Dobrze by było, gdyby te schody przyprowadziły was do tej kapliczki, kiedy
to łamiecie sobie głowę nad tym, dlaczego w mojej rodzinie są problemy.
Lub dlaczego w naszej gminie są problemy, pan hejtman odpuści, dlaczego
w naszym kraju są problemy. Lub dlaczego w naszej ziemi, w Europie, w Unii
Europejskiej, w świecie są problemy...”, powiedział kardynał Duka.

Koncem 19. století měl Suchodol velkou šanci stát se českými Vambeřicemi.
Věhlas suchodolského poutního místa však na rozdíl od Vambeřic postupně
upadal. Přesto obě vesnice spojuje partnerství, které bylo oficiálně stvrzeno
v roce 2004.
Obě obce historicky spojovala také Vambeřická poutní cesta
Kdy se začalo putovat po této cestě, už nikdo nezjistí. Je však známo,
že na polickém panství vypukla roku 1585 epidemie moru a poličtí učinili slib,
že budou každoročně putovat do Warty (dnes Bardo). Po postavení Vambeřic
se koncem 17. století začalo putovat i sem. V dobách vrcholícího mariánského
kultu procházely touto cestou každoročně desetitisíce poutníků. Zmínku
o pouti do Vambeřic lze najít i v knize Babička od Boženy Němcové.

SUCHÝ DŮL

Poutníci z daleka často přijížděli na nejbližší železniční stanici, kterou byla od
roku 1875, po dokončení železniční trati do Meziměstí, stanice v Polici nad
Metují. Odtud vedla poutní cesta nejkratšími polními cestami mezi Policí nad
Metují, Suchým Dolem a Slavným, dále přes hřeben Broumovských stěn dolů
na horní konec obce Božanova a odtud do Studené Vody a přes státní hranici
do Radkova a Vambeřic. Celá cesta je dlouhá 25 km. Je lemována množstvím
kamenných křížů a sousošími od lidových umělců z konce 18. a začátku
19. století, které zde nechali postavit majitelé pozemků.
Tradice poutí do Vambeřic se udržela až do poloviny dvacátého století.
Poslední organizovaná poutní cesta do Vambeřic z Náchoda se konala v roce
1947.
Od té doby byly mnohé kříže podél cesty poškozeny a zničeny. Pěšina byla
místy zlikvidována a přestala být používána. Díky různým organizacím,
nadacím a práci mnoha dobrovolníků je dnes většina památek částečně
opravených. Od roku 2002 se pokračuje v tradici procesí, které se koná vždy
začátkem května z Police nad Metují.
Vambeřice (polsky Wambierzyce, německy Albendorf ) je významné
poutní místo a turistický cíl na úpatí Stolových hor. Dominantou obce
je bazilika se sochou Matky Boží Vambeřické Královny Rodin. Podle legendy
ze začátku 13. století získal slepý Jan z Raszewa znovu zrak po modlitbě před
sochou Marie s dítětem umístěné v obrovské staré lípě. Poté začaly k figurce
chodit stále větší zástupy poutníků. Brzo byl na místě uzdravení postaven
kostel Navštívení Panny Marie. V roce 1677 se majitel osady Daniel Paschasius
von Osterberg rozhodl na svých pozemcích vybudovat miniaturu svatého
města Jeruzaléma.
V roce 1681 byla na okolních kopcích postavena řada kapliček a později byla
vytvořena křížová cesta tzv. Kalvárie.
Dále jsou zde pohyblivé jesličky postavené v letech 1882 – 1910 s 800
figurkami z lipového dřeva, 300 z nich je uváděno do pohybu hodinovým
strojkem.
Barokní kostel Navštívení P. Marie získal svoji podobu v letech 1715 – 1717.
Má půdorys osmiúhelníku a je bohatě barokně vyzdoben. V roce 1936 povýšil
papež Pius XI. svatostánek na baziliku minor.
Počátkem 20. století navštěvovalo Vambeřice ročně asi 150 000 poutníků.
Obliba tohoto poutního místa trvá i v současné době. Zároveň jsou
Vambeřice i východiskem turistických výletů do okolních skalních měst.
V obci se také nachází zajímavý venkovský skanzen a mini ZOO.

Pod koniec XIX wieku miał Suchdol wielką szansę stać się czeskimi
Wambierzycami. Popularność tego miejsca jednak w odróżnieniu od
Wambieryzc coraz bardziej malała. Jednak obie gminy współpracują ze sobą,
są gminami partnerskimi oficjalnie od roku 2004.
Obie gminy łączyła także Wambierzycka ścieżka dla pielgrzymów
Kiedy rozpoczęły się pielgrzymki po owej ścieżce, tego już nikt nie stwierdzi.
Wiadomo jednak, że na obszarze polickim wybuchła roku 1585 epidemia
moru i mieszkańcy Policy ślubowali, ze będą każdego roku wędrowali do
Warty (dzisiaj Bardo). Po wybudowaniu Wambierzyc pod koniec XVII
wieku rozpoczęto pielgrzymki również do tych miejsc. W czasach, kiedy
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kult maryjny osiągnął szczytu, drogą tą rocznie podążały dziesiątki tysięcy
pielgrzymów. Wzmiankę o pielgrzymce do Wambierzyc można znaleźć także
w książce Bożeny Niemcowej Babunia (Babička). Pielgrzymi z daleka często
przyjeżdżali do najblisżej stacji kolejowej, która od roku 1875,
po dokończeniu trasy kolejowej do Międzymieścia (Meziměstí), znajdowała
się w Policy nad Metują. Stąd prowadziła pielgrzymka najkrótszymi drogami
polnymi między Policą nad Metuja, Suchym Dolem i Sławnym, dalej przez
grzebień Broumowskich ścian w dół na górny koniec gminy Bożanowa i stąd
do Studenej Wody, przez granicę państwową do Radkowa i Wambierzyc.
Cała droga to 25 km. Koło drogi snuje się szereg kamiennych krzyży i rzeźb
wykonanych przez ludowych artystów pod koniec XVIII i na początku
XIX wieku na prośbę właścicieli tutejszej ziemi. Tradycja pielgrzymki do
Wambierzyc utrzymała się aż do połowy XX wieku. Ostatnia organizowana
pielgrzymka do Wambierzyc z Nachodu miała miejsce w 1947 roku. Od tego
czasu wiele krzyży wzdłuż drogi zostało uszkodzonych lub zniszczonych.
Droga piesza została też miejscami uszkodzona i przestała być używana.
Dzięki różnym organizacjom, fundacjom czy pracy wolontariuszy większość
historycznych zabytków dzisiaj jest odbudowana. Od roku 2002 znów
na początku maja ciągną się pielgrzymki z Policy nad Metują.
Wambierzyce (w jezyku niemieckim Albendorf ) to znane miejsce
pielgrzymek i częsty cel turystyczny u podnóża Gór Stołowych. Dominantą
gminy jest bazylika z rzeźbą matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodziny.
Według legendy z początku XIII wieku odzyskał ślepy Jan z Raszewa znowu
wzrok po modlitwie przed rzęźbą Marii z dzieciątkiem umieszczonej
w ogromnej starej lipie. Później do matki z dzieciątkiem przychodziło coraz
więcej ludzi. Po krótkim czasie na miejscu udzrowienia powstał kościół
Wniebowzięcia Panny Marii. W roku 1677 właściciel osady Daniel Paschasius
von Osterberg zadecydował na swoich ziemiach wybudować miniaturę
świętego miasta Jeruzalem. W 1681 roku został wybudowany na okolicznych
wzgórzach szerzeg kapliczek, później powstała też droga krzyżowa tzw.
Kalwaria. Znajduje się tutaj również szopka ruchoma wybudowana w latach
1882-1910 z 800 figurkami z drewna lipowego, 300 z nich porusza się
za pomocą mechanizmu zegarowego. Kościół barokowy Wniebowzięcia
Marii Panny uzyskał swój wizerunek w latach 1715 – 1717. Ma platformę
w kształcie osmiokąta, jest bogato zdobiony. W roku 1936 papież Pius XI
powyższył kościół na bazylikę minor. Na początku XX wieku odwiedzało
Wambierzyce rocznie koło 150 000 pielgrzymów. Po dziś dzień pielgrzymi
odwiedzają to pociągające miejsce. Wambierzyce są również miejscem wyjścia
do przeróżnych okolicznych wiosek, ciekawych miejsc, formacji skalnych.
W gminie znajduje się także wiejski skansen i mini Zoo.
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