Příběh Sypací skály na Boru
V rozložitém masivu Boru nad obcí Machov, v české části Stolových hor, se při českopolské části Stolových hor nachází dlouhý a 15 – 20 metrů vysoký horizontální skalní výchoz
se silně rozrušenou a členitou skalní stěnou, jejíž součástí je i několik samostatně stojících
skalních věží. Jedno snadněji dostupné místo v tomto skalním výchozu bylo odedávna známé
jako hojně navštěvovaná vyhlídka k širokému a dalekému výhledu na Machovsko, Policko,
Hronovsko a Krkonoše. V sousedství této vyhlídky ještě v nedávné minulosti stála pitoreskní
skalní věž hřibovitého tvaru, s obrovitou a celistvou „hlavou“ a daleko slabší a silně
rozvětranou „nohou“. Tato spodní část skály se prý neustále drolila, a pro to jí začalo říkat
Rozsejpací či Sypací skála. Má pozoruhodnou historii.
V noci z 10 na 11. května roku 1921, údajně po silných lijácích a nevídaně prudké
bouři, se přečnívající balvan náhle odlomil a s obrovským rámusem se řítiI přes státní hranici
po západním – českém – svahu hory. Řítící se masa skalních bloků se s obrovitým hřmotem
valila dolů a cestou drtila vše, co bylo v cestě, staletý les, drobnější skály i lesní cesty. I
obrovité, až 30 metrů velké skalisko bylo nárazem odsunuto ze svého ložiska ve svahu. Dráha
řícení byla mnoho set metrů dlouhá a několik skalních bloků poškodilo i chalupy, stojící
nejblíže pod svahem Boru v dráze této kamenné laviny. Příhodu dodnes připomínají jak
základový skalní výhoz samotné Sypací skály, tak i rozsáhlé balvaniště na úpatí hory. Zřícení
Sypací skály bylo skutečně katastrofické. Přes značné hospodářské škody však naštěstí
nedošlo ani k zranění lidí..
Mezi zdejším obyvatelstvem se tradovala pověst, že až tato skála spadne, bude v
Německu zle. To se skutečně potvrdilo, protože k události došlo ve dnech největšího rozkladu
Německa po 1. světové válce. Jiná verze pověsti říká, že po zřícení této skály bude Machov i
se svým okolím zatopen vodou, protože ta skála je spojena s mořem. K mořské zátopě
následně nedošlo.
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Kresba romantického ilustrátora Liebschera z 5. dílu Ottových Čech dokumentuje pohled na Sypací skálu před
jejím zřícením.
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