
Čertova skála 
 

Vpravo od silnice z Hlavňova do Suchého Dolu, na kraji lesa, 
se vyjímá osamocená skála, které se říká Čertova. K ní se 
vztahují dvě pověsti, námětem zcela odlišné.  
Podle první z nich toto skalisko v dávných dobách sloužilo 
náboženským účelům. Prý se tu konaly pobožnosti tajných 
evangelíků, kteří si v blízkosti této skály zakopávali své 
poklady. I když se pak mnozí zvědavci snažili poklady vykopat, 
nikdo prý žádné bohatství nenašel. Možná, že čeká na nové 
majitele v zemi dodnes. Kdo ví?  
Druhá z pověstí skálu spojuje s ďáblem. Ten prý ji sebral kdesi 
na Ostaši, aby ji z jakési msty hodil na bývalý Ticháčkův statek 
v Suchém Dole. Pro svůj čin si však vybral špatnou dobu. Na 
Ostaš se vydal až pozdě večer, a protože se tam nevyznal, 
dost dlouho bloudil a trvalo mu, než našel vhodné skalisko. 
To, které se mu zamlouvalo nejvíc však bylo hodně velké, a 
tak ho čert nějakou dobu vylamoval ze země. Čerti nejsou 
moc pracovití a tahle činnost ho hodně vyčerpala. Musel tedy 
po té práci odpočívat a nabírat síly před další cestou. Proto 
vyletěl až před svítáním. Byl právě kousek za Klůčkem, když 
někde na dvorku zakokrhal kohout. V tu chvíli čert ztratil svou 
moc. Ještě se napřáhl, aby skála odletěla co nejdál… 
Nedopadla tam, kam měla, ale do míst, kde leží dodnes. Čert 
se pak propadl do země, a nikdy už své dílo nedokončil.  
 
 
 
 
 
 



Další zajímavosti: 
 
Od Čertovy skály je nádherný výhled na Suchý Důl a Slavný, 
na hřeben Broumovských stěn a na polské stolové Hory Bor a 
Hejšovinu. Kolem skály prochází žlutá turistická značka od 
Police nad Metují kolem Suchodolské studánky a Ticháčkovy 
kaple, přes Hlavňov až do Broumovských stěn. 
Čertova skála je tvořena pískovcem a stejně jako u 
nedalekých skalních hřibů, které se roztroušeně vyskytují 
v celých Broumovských stěnách, je tvar této skály způsoben 
různou odolností pískovcových vrstev vůči povětrnostním 
vlivům. 
 
Úkoly: 
 
1.Pokud máte doma knížku o místních pověstech, zkuste 
poprosit rodiče a nějakou si přečíst. Společně si pak některé 
z nich převyprávíme. Knížek vyšlo několik. Např. BÁJE A 
POVĚSTI Z KRAJE JIRÁSKOVA (A. Krtička), POVĚSTI Z POLICKA 
(A. Krtička), POLICE NAD METUJÍ A OKOLÍ 
(E. KOUDELKOVÁ).  
 
2.Nakreslete k pověsti Čertova skála obrázek (nezapomeňte 
na pořádného čertaJ) 
 
3.Běžte se ke skále projít, nechte se u ní vyfotografovat a 
obrázek mi pošlete (až budete mít samozřejmě možnostJ) 
 
 
 
 
 
 
 



A tady ji máteJ: 

 


