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Již od raného středověku křižovaly Evropu zástupy
poutníků mířících na různá svatá místa. V českých zemích se poutě nejvíce rozšířily v 17. a 18. století v době
mariánského kultu. Jedním z nejvýznamnějších cílů věřících se tehdy staly Vambeřice (Wambierzyce) – slezský Jeruzalém, přímo bazilika Matky Boží Panny Marie,
kam mířily každoročně desetitisíce věřících poutníků.
Tradice pětadvacetikilometrové pouti vedoucí z Police
nad Metují přes Broumovské stěny se udržela do poloviny 20. století, tehdy poslední pouť po této cestě
prošla v roce 1947, poté byly uzavřeny státní hranice
a tradici na 55 let přerušili komunisté. V r. 2002 byla opět
obnovena. Po její trase vedoucí nádhernou krajinou se
však můžete vydat nejen s procesím, ale i na vlastní pěst.
Průvodce vám na ní bude dělat soubor mnoha kamenných soch a křížů pamatujících ještě dobu největší slávy
této cesty.
V našem kraji se do Vambeřic putovalo ze tří míst z Police nad Metují, Suchého Dolu a z Machova. Vydáte-li
se na cestu z Police nad Metují, kde se odnepaměti poutníci
scházeli u kostela Nanebevzetí P. Marie, dříve klášterního
a dnes farního, projdete současnou ulicí Na Babí. Na jejím
konci po mostě se sochou sv. Jana Nepomuckého překročíte Ledhujku, po krátkém úseku Ledhujskou ulicí odbočíte
vpravo. Cesta vás povede pozvolna stoupající nádhernou
krajinou na hřeben Broumovských stěn. Postupně minete
několik křížů, jejichž pilíře jsou bohatě zdobené. Kříže jsou
od sebe obvykle na dohled, každý kříž je něčím jedinečný
a je citlivě zakomponovaný do okolí. Své názvy nesou
po majitelích pozemků, jimž vděčíme za jejich existenci
- Kohlův, Barešův z r. 1721, Cihlářův z r. 1835 a konečně Ringlův, jenž má podobu sochy Ukřižování s reliéfy
světců v dolní části. Na pokraji lesa u Barklovy rokle se
k vám pomyslně připojí poutníci přicházející ze Suchého
Dolu a Slavného. Budete pokračovat k turistickému rozcestí Pelovka a po hřebenu Broumovských stěn mírným
stoupáním přijdete k Pánovu kříži z r. 1827, u něhož se
minulí i dnešní poutníci zastavují k modlitbě a k prvnímu většímu odpočinku a občerstvení. Stejně činí i dnešní výletníci, kteří tudy procházejí po trasách spojujících
turisticky atraktivní místa Broumovských stěn, jako jsou
například Božanovský Špičák, zdvíhající se nedaleko do
nadmořské výšky 773 m, o čtyři metry nižší Koruna nebo
mnohem vzdálenější Hvězda s krásnou barokní kaplí
P. Marie Sněžné.

k hoře Bor stojí kamenný kříž sv. Marie z r. 1898. Poté se
z náměstí vydejte k osadě Řeřišný a dál vystoupejte až
k Machovskému kříži. Odtud dále cesta klesá na úpatí stěn, kde se v minulosti stáčela doprava do Studené
Vody a Radkowa. Dnes směřuje do Božanova, kde se
u barokního kostela sv. Máří Magdalény setkávají poličtí poutníci s broumovskými. Historické prameny ho připomínají už ve 14. století, ale jeho současná podoba je
dílem Kiliána Ignáce Dientzehofera z r. 1743. Odtud cesta stoupá ke hranici do Kladska, aby po jejím překonání
opět klesla do jednoho z nejstarších kladských měst, původně českého královského města Radków, založeného
v 11. století. Závěrečný úsek vede kolem kaple P. Marie
Čenstochovské, přes Nowy Świat a úbočím vrchu Syjón
k cíli ve Vambeřicích. I v tomto úseku, tedy na Broumovsku a Kladsku, je poutní cesta lemována řadou kamenných křížů a soch.
Počátky tohoto poutního místa jsou spojeny s legendou, podle níž se tu ve 12. či 13. století uzdravil nevidomý mládenec, jemuž se pak zjevila postava P. Marie.
Brzy nato tu vyrostla dřevěná kaple. Na jejím místě byl
později postaven kamenný kostel, který ale nepřežil
události třicetileté války a v letech 1715–1720 ho nahradil nádherný chrám Navštívení P. Marie s jedenácti kaplemi, jenž byl r. 1936 papežem Piem XI. povýšen
na baziliku minor. Ve velkolepě vyzdobeném interiéru
si můžete na hlavním oltáři prohlédnout sošku P. Marie, která pochází ze 14. století a r. 1980 byla korunována papežem Janem Pavlem II. Areál symbolicky
nazývaný Slezský Jeruzalém doplňuje vrch Kalvárie
s množstvím kaplí a kapliček, vybudovaných nejen na
jeho úbočí přímo v obci, ale i na okolních pahorcích Tábor, Synaj a Horeb. Dodejme, že r. 1679 prý pod bazilikou
vytryskl pramen se zázračnou vodou, nezapomeňte se u
něho zastavit.

1938 Účastníci procesí před bazilikou ve Vambeřicích
1938 Uczestnicy pielgrzymki przed bazyliką w Wambierzycach

Trasa překonává hřeben Broumovských stěn a začíná
klesat směrem k místu, kde se připojovali k procesí poutníci z Machova - k Machovskému kříži pocházejícímu
z r. 1859. Pod ním jsou podle pověsti uloženy kosti švédských vojáků padlých za třicetileté války. Vydáte-li se na
vambeřickou poutní cestu právě z Machova, zastavte
se nejprve a prohlédněte si sakrální památky spojené
s mariánským kultem v této obci. Nejvýznamnější z nich
je Mariánský sloup z roku 1761. Stojí přímo na náměstí.
Na kopci Peteráku naleznete krásnou sochu Panny Marie
s Jezulátkem z r. 1879 a na počátku turistické trasy

Wambierzycka trasa pielgrzymkowa
Już od czasów wczesnego średniowiecza przez Europę
przechodziły zastępy pątników, zdążających do różnych
świętych miejsc. W Czechach pielgrzymki były najbardziej popularne w XVII i XVIII wielu, w okresie rozkwitu kultu maryjnego. Jednym z najważniejszych celów
dla wiernych stały się wówczas Wambierzyce (Vambeřice) – Śląskie Jeruzalem, a konkretnie bazylika Matki
Boskiej Panny Marii, gdzie każdego roku zdążały dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Tradycja odbywania 25 kilometrowej trasy pielgrzymiej, wiodącej z Polic nad Metują poprzez Broumowskie Ściany, trwała do połowy
XX wieku, a ostatnia pielgrzymka po tej drodze miała
miejsce w 1947 roku. Później zostały zamknięte granice i tę tradycję na 55 lat przerwali komuniści. W 2002
roku została znów przywrócona. Tę trasę, wiodącą przez malowniczą okolicę, mogą Państwo przejść nie tylko
z procesją, lecz również na własną rękę. Przewodnikami będą liczne kamienne rzeźby i krzyże upamiętniające
okres największej świetności tej drogi.
W naszym regionie do Wambierzyc wędrowało się
z trzech miejsc – Z Polic nad Metują, Suchého Dolu
i z Machova. Jeżeli wybiorą się Państwo z Machova, skąd
od niepamiętnych czasów pielgrzymi spotykali się przy
kościele Wniebowzięcia P. Marii, wcześniej klasztornego
a dziś parafialnego, droga powiedzie przez dzisiejszą ulicę Na Babi. Na jej końcu przejdziecie po moście
z rzeźbą św. Jana Nepomucena przez rzekę Ledhujku
i po krótkimi odcinku wiodącym ulicą Ledhujską skręcicie
w prawo. Droga z wolna powiedzie w górę przez przepiękny grzebień Broumowskich Ścian. Miną Państwo kilka krzyży z bogato zdobionymi cokołami. Krzyże są oddalone
od siebie na odległość wzroku, każdy krzyż jest wyjątkowy
i w przemyślany sposób umieszczony w przyrodniczym
otoczeniu. Swoje nazwy noszą po właścicielach gruntów,
którzy je ufundowali - Kohla, Bareša z r. 1721, Cihlářa z r.
1835 i wreszcie Ringla, który przedstawia Ukrzyżowanie
z podobiznami świętych, umieszczonymi w dolnej części. Na skraju lasu przy
wąwozie
Barklovy
będą się stopniowo
dołączać pielgrzymi
przychodzący od strony Suchého Dolu
a Slavného. Droga wiedzie do turystycznego
rozdroża
Pelovka
i następnie łagodnie
wznosi się po grzebieniu Broumowskich
Ścian aż do Krzyża
Pańskiego z 1827 r.,
gdzie dzisiejsi i dawni
pielgrzymi zatrzymywali się na modlitwę,
posiłek i pierwszy
dłuższy odpoczynek.
Podobnie postępują

Kamenná brána / Kamienna brama

Hvězda (674 m n.m.)

Kaple Panny Marie Růžencové – „Zelená kaplička v Ticháčkově lese"

Slavenské hřiby

Hvězda je pravděpodobně nejnavštěvovanějším místem Broumovských stěn a zároveň důležitou
křižovatkou turistických cest. Na samotném hřebenu byla v r. 1733 vystavěna barokní kamenná
kaple Panny Marie Sněžné s půdorysem ve tvaru hvězdy, dílo K. I. Dientzenhofera. Na kapli navazuje
kamenný ochoz s výhledem na Broumovsko a okolní kopce a hory na severu. V těsné blízkosti kaple
stojí dřevěná chata z 19. stol., postavená ve švýcarském slohu, která slouží turistům jako restaurace.

Původní Zelená kaplička byla postavena v roce 1897 v Ticháčkově lese na místě prvního z údajných
mariánských zjevení, která měla Kristina Ringlová v letech 1892-1895. V roce 2010 byla úmyslně
zapálena žhářem a zcela lehla popelem. Z veřejné sbírky byla kaple znovu vystavěna a vysvěcena
8. července 2012 kardinálem Dominikem Dukou. Kaple je součástí naučné stezky „Za poznáním obce
Suchý Důl“, která přibližuje i další zajímavá místa v okolí obce.

Broumovské stěny jsou přírodní galerií nejrozličnějších skalních útvarů; k těm nejznámějším
patří tzv. Slavenské hřiby – pískovcové hřibovité skalky, rozeseté po velké plošině nad
obcí Slavný. Zdejší kamenné hřiby se považují za nejdokonaleji vyvinuté v ČR; vyskytují se tu v různých
vývojových fázích – od zrodu až po zánik. Hřibovitý tvar vzniká zvětráváním různě odolných částí
pískovce – na měkčí noze vyrůstá pevnější klobouk.

Hvezda (Gwiazda - 674 m n.p.m.)

Kapliczka Panny Marii Różańcowej

Slavenske Grzyby

Hvezda jest prawdopodobniej najczęściej odwiedzanym miejscem Broumovskich Ścian i jednoczenie
ważnym skrzyżowaniem szlaków turystycznych. Na samym szczycie została na planie gwiazdy w roku
1733 wybudowana kaplica Panny Marii Śnieżnej, która jest dziełem K. I. Dientzenhofera. Z kaplicą
łączy się kamienna platforma z widokiem na region broumovski i okoliczne wzniesienia i góry po
stronie północnej. Tuż przy kaplicy znajduje się drewniany zajazd z XIX wieku wybudowany w stylu
szwajcarskim, obecnie restauracja dla turystów.

Pierwotna Zielona Kapliczka została wybudowana w 1897 roku w tichackovym lesie, w miejscu
pierwszego z objawień maryjnych, których doświadczyła Kristina Ringlova w latach 1892 – 1895.
W 2010 roku została umyślnie podpalona i doszczętnie spłonęła. Kapliczka została ponownie
wybudowana dzięki publicznej zbiórce pieniędzy oraz poświęcona 8 lipca 2012 roku przez kardynała
Dominika Dukę. Kapliczka jest częścią ścieżki edukacyjnej pn. „Poznawanie gminy Suchy Dul”, która
przybliża różne interesujące miejsca w okolicy gminy.

Ściany Broumovskie są naturalną wystawą najróżniejszych formacji skalnych. Do najbardziej cennych
należą tzw. Slavenske Grzyby – skały z piaskowca w kształcie grzybów, rozrzucone na dużej przestrzeni
nad gminą Slavny. Tutejsze grzyby skalne są uważane na najlepiej uformowane w całych Czechach
ponieważ można zaobserwować różne fazy ich rozwoju – od narodzin aż po zanikanie. Kształt grzyba
powstaje poprzez szybszą erozję dolnej części skały – na miększej nodze wytwarza się twardszy
kapelusz.

turyści którzy docierają tutaj szlakami łączącymi atrakcyjne miejsca Broumowskich Ścian, jak na przykład pobliski
Božanovský Špičák, wznoszący się na wysokość 773 m n.
p.m., niższa o 4 metry Koruna lub znacznie oddalona Hvězda
z piękną barokową kaplicą P. Marii Śnieżnej.
Trasa przechodzi przez grzebień Broumowskich Ścian i zaczyna opadać do miejsca, w którym dołączali
pielgrzymi idący z Machova – do Machovskiego Krzyża pochodzącego z 1859 r. Pod nim, według krążących
opowiadań, znajdują się kości szwedzkich żołnierzy poległych w czasie wojny trzydziestoletniej. Jeżeli wejdą
Państwo na drogę pielgrzymią od strony Machova, zatrzymajcie się wcześniej w tej gminie, zwiedzając zabytki sakralne związane z kultem maryjnym. Najbardziej
znany jest maryjny słup wotywny z 1761 roku. Znajduje się na samym rynku. Na wzgórzu Peteráku znajdą Państwo piękną rzeźbę Panny Marii z Jezuskiem
z 1879 roku a na początku szlaku turystycznego na Błędne
Skały (Bor) soi kamienny krzyż św. Marii z 1898 r. Następnie
z rynku udajcie się do osady Řeřišný i dalej do Machovskiego
Krzyża. Stąd droga opada do podnóża skalnych ścian, gdzie
w przeszłości dostarczano towary do Studené Vody i Radkowa. Dziś wiedzie do Božanova, gdzie przy barokowym
kościele św. Marii Magdaleny spotykali się pielgrzymi idący
od strony Polic z pątnikami z Broumova. Źródła historyczne
o tym kościele pochodzą już z XIV wieku ale jego współczesny wygląd to dzieło Kiliána Ignáce Dientzehofera
z 1743 roku. Odtąd droga pnie się do granicy z regionem
kłodzkim,
a po jej przejściu prowadzi w dół do jednego z najstarszych
kłodzkich miast, pierwotnie czeskiego miast królewskiego
Radkowa, założonego w XI wieku. Końcowy odcinek prowadzi koło kaplicy P. Marii Częstochowskiej, przez Nowy Świat,
podnóżem wzniesienia Syjon aż do celu w Wambierzycach.
Również na tym docinku, czyli w regionie broumowskim
i kłodzkim, droga pielgrzymia usiana jest licznymi kamiennymi krzyżami i rzeźbami.
Początki tego miejsca pielgrzymkowego związane są z legendą, według której w XII lub XIII wieku został tu uzdrowiony niewidomy młodzieniec, któremu objawiła się postać
P. Marii. Szybko wyrosła tutaj drewniana kaplica. Później
na jej miejscu został zbudowany kamienny kościół, który nie przetrwał okresu wojny trzydziestoletniej i w latach
1715 – 1720 zastąpiła go przepiękna świątynia z jedenastoma kaplicami, którą w roku 1936 papież Pius XI podniósł do rangi bazyliki mniejszej. W bogato zdobionym
wnętrzu na ołtarzu głównym mogą Państwo dostrzec
rzeźbę Panny Marii z XIV wieku, która została ukoronowana przez papieża Jana Pawła II w 1980 r. To miejsce,
symbolicznie nazywane Śląskim Jeruzalem, uzupełnia
szczyt Kalwaria z licznymi kaplicami i kapliczkami, wybudowanymi nie tylko na jej zboczach ale również na okolicznych pagórkach - Tabor, Synaj i Horeb. Dodajmy, że
w 1679 roku bezpośrednio pod bazyliką wytrysnęło źródło cudownej wody. Niech Państwo nie zapomną się przy
nim zatrzymać.

Jeden z křížků na Vambeřické cestě / Jeden z krzyży na Wambierzyckiej Trasie Pielgrzymiej
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