
Exkurze kurzu Symbolika libereckého regionu 

Dalším cílem posluchačů kurzu U3V Symbolika libereckého regionu se stal poutní areál 

v Horní Polici. V sobotu 30. dubna 2022 se na náměstí v obci sešla první část 

studujících (najednou bychom se do areálu nevešli, další skupina se sem vypraví za 

týden).  

Společně jsme vystoupali ke zvonici a vstoupili do citlivě, precizně a hodnotně 

rekonstruovaného poutního areálu. Zde již na nás čekala paní Jana Chadimová, 

průvodkyně z nejpovolanějších – manažerka projektu obnovy poutního kostela, zvonice i 

ambitů. Uvedla nás do barokního chrámu, zde jsme mohli nejprve zhlédnout dokument o 

rekonstrukci místa. Poté nás Jana Chadimová seznámila s jeho historií, poutavě nám 

vyprávěla o hornopolickém zázraku, představila nám tajemnou a pomocnou sošku Mater 

Gravidy, detailně popsala všechny krásy interiéru. Po prohlídce kostela vedly naše kroky 

do dosud opravovaných ambitů, někteří zvídavci stihli prozkoumat i přilehlý hřbitov. 

Prohlédli jsme si také muzejní expozici umístěnou na ochozu kostelní lodi. Tady švadlenky 

prozkoumaly taje historických šatiček pro mariánskou sošku a všichni jsme se kochali 

pohledy „shůry“ do chrámové lodi. Naše nadšení se stupňovalo, když nám paní 

průvodkyně nabídla i návštěvu zvonice. Prohlédnout si zblízka novou trojici zvonů a 

poslechnout si jejich nádherný zvuk při poledním zvonění, to bylo skutečně 

nezapomenutelné.  

Z poutního areálu jsme odcházeli jen neradi, ale krásný zážitek jsme ještě umocnili 

krátkou procházkou k barokní mariánské soše se dvěma tvářemi, stojící údajně v místech, 

kam po Ploučnici připlula zázračná Panna Marie. Barokní sousoší stojí u paty kamenného 

klenbového mostu, dalšího výrazného symbolu obce. Na něm jsme zakončili své 

hornopolické toulání. Pověděli jsme si ještě pár slov o dějinách obce a smutných osudech 

zdejšího zámku a pak už jsme se, plni dojmů, rozjeli do svých domovů. Snad se nám 

podobně vydaří i naše další putování za krásami Libereckého kraje.           

Fotodokumentace: K. Hauptman, manželé Trdlovi, J. Šiftová  

 



 

Poznáváme znak a reálie 



 

Poutní areál 
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Vstup do areálu 



 



 



 



 



 

Výklad paní průvodkyně 



 

Mater gravida 



 

Z muzea na ochozu 



 



 

Ambity 



 



 

Horní Police ze Zvonice 



 

Zámek ze zvonice 



 

Mater gravida 1 u mostu 



 

Mater gravida 2 



 

 

 





 

Odjezd… 


