Na kole do Vambeřic
Božanov - státní hranice - Radków – Wambierzyce - Ratno Dolne - Radków - státní hranice - Božanov
Tentokrát vám nabízíme půldenní i celodenní výjížďku na kole do blízkých polských Vambeřic. Jsou jedním ze dvou poutních
míst ve Slezsku (druhým je Warta s proslulou Madonou z počátku 13. století), která byla poutníky z východních Čech hojně
navštěvována až do poloviny 20. století. Vambeřice oživila rekatolizační činnost biskupství v Hradci Králové, které bylo
založeno v roce 1664. Nejznámější dominanta Vambeřic - mariánská bazilika - má představovat repliku jeruzalémského
chrámu. Byla postavena v letech 1715 – 1720. Poslední organizovaná poutní cesta z Čech do Vambeřic se konala v roce 1947.
Poutníci z Hronova se shromažďovali u mariánského sloupu na náměstí, z jiných míst přijížděli často na nejbližší železniční
stanici - od roku 1875 po dokončení železniční trati do Meziměstí do Police nad Metují. Odtud pokračovali nejkratšími polními
cestami mezi městem a Slavným, dále přes hřeben Broumovských stěn dolů na horní konec Božanova a odtud do Studené Vody
a přes státní hranici do Vambeři. V těchto místech dnes zatím hranici překročit nelze. Pojedeme po státní komunikaci opravené
v roce 2002.

Časový rozvrh jízdy (bez zastávek pro středně zdatné)
Božanov → státní hranice
státní hranice → Radków
Radków → Vambeřice
Vambeřice → Ratno Dolne
Ratno Dolne → Radków
Radków → státní hranice
státní hranice → Božanov
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Celkový čas 1 hod. 7 min. (18 km)
K prohlídce vambeřických církevních památek a zajímavostí doporučujeme věnovat minimálně 2-3 hod.

Rizika a nebezpečí na trase
V České republice je trasa vedena po opravené státní silnici, v Polské republice od státní hranice do Radkówa cca 800 m
po kamenité polní cestě a dále po asfaltových silnicích s menším automobilovým provozem. Zvýšené opatrnosti při jízdě
na kole je třeba zejména v úseku Radków – Ratno Dolne.

Zajímavosti na trase
Radków
1. Renesanční radnice na náměstí, kamenné domy na náměstí z 18. a 19. stol.
2. Pozdně gotický farní kostel ze 16. stol. přestavěný v 18. stol.,
3. Pomocný kostel sv. Andřeje Boboliho, hřbitovní kaple,
4. Kapličky u cest,
5. Obranné valy z 15. stol. ,
6. Socha sv. Jana Nepomuckého,
Vambeřice
1. Významné poutní místo - četné architektonické církevní památky.
2. Soukromé muzeum s bohatou sbírkou zařízení a vybavení domů z přelomu XIX. a XX st.
Vambeřice jsou proslulé bazilikou a soškou Matky Boží Vambeřické. První zmínky o záhadných uzdraveních lidí pochází
ze XIII. st. Přelomem v dějinách Vambeřic je r. 1677, kdy byla zahájena stavba miniatury svatého města Jeruzaléma.
Další turistickou atrakcí Vambeřic je pohyblivý betlém z XIX. st. sestavovaný 28 let místním zámečníkem Wittigem.

Popis trasy
Z Božanova vyrazíme od obecního úřadu po známé cyklotarse č. 4000 Stěny ke státní hranici. Jízda po nově opravené silničce
je pohodlná a ani stoupání v závěrečném úseku pro nás nebude nepřekonatelné. Na polské straně nás sice čeká necelý kilometr
jízdy po kamenité polní cestě, ale nenecháme se odradit. Od prvních domů na polském území již pojedeme jen po asfaltových
silnicích. Trasu Stěny opustíme na křižovatce v Radkówě u kostela. Neodbočíme doprava ale pojedeme rovně na náměstí
a pokud se zde nezastavíme, budeme pokračovat přímo až na hlavní silnici pod náměstím. Na ní budeme pokračovat rovně a po
150 m odbočíme doleva. Poté nás čekají tři kilometry jízdy krásnou krajinou se závěrečným sjezdem do Vambeřic. Zde budeme
mít trochu problém s uložením kol, ale dobří lidé jsou všude i ve Vambeřicích. Svázat je můžeme dohromady i poblíž míst,
kam se chceme podívat, např. u parkoviště pod bazilikou. Kalvárii si projdeme pěšky. Ve Vambeřicích je vhodné, abychom
kola nechali odpočívat.
Cestu zpět do Božanova zvolíme přes Dolní Ratno. Na cestě z Vambeřic do Dolního Ratna podjedeme po ujetí 1 km zajímavý
železniční most postavený v roce 1903. V Dolním Ratně na značené křižovatce odbočíme do leva na Ratno Górne (po levé
straně míjíme zámek z r. 1506) směrem na Radkov. Z Radkova do Božanova cestu již známe. Za hezkého počasí si můžeme
trasu prodloužit do Stolových hor nebo do lázní Polanice.

Občerstvení na trase.
V Polské republice je možné zastavit na občerstvení v Radkówě, Dolním Ratně a ve Vambeřicích.

