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Cílem dnešního výletu je méně známé území mezi Broumovskými stěnami a Teplickými skalami
v oblasti Bukové hory nad Vernéřovicemi. Výchozím bodem je Broumov z něhož se po silnici
vydáme skrz obec Hejtmánkovice do Jetřichova. Na křižovatce v Jetřichově zabočíme vlevo
směrem na Teplice nad Metují, projedeme Jetřichovem a lesem nad Březovou a po silnici stále ve
směru na Teplice zastavíme až kousek nad Bohdašínem u křížku, kde zatočíme vpravo na
turistickou zelenou vedoucí do osady Nový Dvůr. Osada je vstupním místem do lesního hřebenu
vedoucím od osady přes Bukovou horu až po Mirošovské stěny. U turistického rozcestníku Nový
Dvůr opustíme zelenou a zabočíme vpravo do lesa po červené, abychom dosáhli dnešního cíle,
Vernéřovickou studánku ležící vedle kostela Panny Marie Pomocné.
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křížek nad Bohdašínem
křížek u rozcestníku v osadě Nový Dvůr

Vernéřovicka studánka leží na okraji lesního hřebene na samém konci obce Vernéřovice a po
červené turistické trase se dá od studánky pokračovat do Vernéřovic nebo po žluté vlevo dále na
Bukovou horu (638 m.n.m.). Koncem 19. století se začalo o studánce tradovat, že její pramen je
zázračný, a tak se tu postupně začaly budovat kapličky a křížová cesta. O pár metrů vedle dnes
stojící novogotický poutní kostel Panny Marie Pomocné byl postaven v letech 1892-1904. Základní
kámen byl slavnostně položen 13. září 1892, stavba se však protahovala v důsledku obstrukcí
světských i církevních úřadů v Broumově. Teprve v roce 1897 byly splněny všechny formální
náležitosti. Staviteli byli úředně jmenováni August Teuber z Teplic nad Metují a Josef Schmidt
z Broumova. Dne 19. června 1898 byl slavnostně vysvěcen a upevněn kříž na věž. Celý kostel byl
pak vysvěcen až 15. srpna 1904 a stalo se tak při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Kostel
vysvětil broumovský opat Bruno Čtvrtečka. O údržbu a provoz poutního areálu se starali místní
obyvatelé, členové Studánčího výboru. Ti si ze svého středu vybírali tzv. opatrovatele. V roce 1916
zrekvírovala rakouská armáda zvony. Po válce se život na tomto poutním místě brzo obnovil. Zánik
však přinesla 2. světová válka a odsun obyvatel po ní. Kostel chátral a nejcennější část inventáře,
obraz Vernéřovické Panny Marie Pomocné, našel azyl na faře ve Vernéřovicích. Areál kolem
kostela rovněž chátral a zarůstal novým lesem. Prodejní boudy byly později využity jako zázemí
letních pionýrských táborů, které devastaci kostela jen uspíšily. Aby nedošlo k naprosté zkáze
kostela, obec před lety kostel prodala jedné holandské rodině, která zde žije a dává kostel za
pomoci přátel opět do jeho provozuschopnosti.
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kostel Panny Marie Pomocné
kostel svatého Michaela archanděla

Od Vernéřovické studánky a kostela Panny Marie Pomocné pokračujeme po červené turistické
mírně z lesa směrem do obce Vernéřovice. Na návsi mineme kostel svatého Michaela archanděla a
přes okraj Meziměstí zamíříme zpět na Jetřichov. Abychom nejeli po stejné silnici jako směrem
z Broumova, na křižovatce v Jetřichově se dáme vlevo do Hynčic a Olivětína a do Broumova
přijedeme spodní trasou podél říčky Stěnavy.

