
JABLONECKÉ PERLIČKY
VÝLET Z KOPANINY NA MALOU SKÁLU



Pojďte se s námi procházet po okolí 
Jablonce nad Nisou. Jako se navlékají perličky 
na šňůru, navlékejme společně zajímavosti po 
cestě z Kopaniny na Malou Skálu.

Cestou nás čeká devět zajímavých perliček 
a zajímavostí s nimi spjatých. 

Potkáme několik staveb veřejného 
i soukromého rázu, poznáme slavného 
architekta a dva známé malíře, uvidíme řadu 
drobných staveb, soch apod.

Projdeme se nádhernou krajinou, pohlédneme 
do Maloskalského údolí, potěšíme se krásami, 
které obdivovali a obdivují cestovatelé napříč 
věky.



1. Zastavení a výchozí místo výletu: Chata 
Kopanina – vydáme se po zelené značce až ke 
známé rozhledně.

2. Zastavení: Rozhledna Kopanina – vrátíme se 
zpět po zelené značce k chatě, přejdeme silnici a 
pokračujeme po zelené turistické značce směr 
Bobov a Malá Skála.

3. Zastavení: Socha kapitána Jaroše – nalézá se 
v mírném svahu na pravé straně od cesty vedle 
soukromé chaty před obcí Bobov

Poté pokračujeme dál po zelené turistické značce 
skrz Bobov kolem křížku a stále se držíme zelené 
značky až k lesnímu hřbitovu.
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4.Zastavení: Lesní hřbitov na kraji 
Vranského lesa – ze zelené značky 
odbočíme mírně vpravo a lesní cesta 
nás zavede přímo k němu. Vrátíme se 
zpět na cestu a pokračujeme po 
zelené turistické značce až k zámku 
Malá Skála

5.Zastavení: Zámek Malá Skála –
odtud pokračujeme z kopce po zelené 
značce ke kapli

6.Zastavení: Kaple sv. Vavřince a 
nedaleká socha sv. Aloise Gonzagy
– scházíme po cestě dolů z kopce až 
na malou Skálu.



7.Zastavení: Reliéfní kříž ve skále – kříž uvidíme, když 
přejdeme silnici a budeme po chodníku pokračovat vpravo až 
uvidíme skalní masiv s reliéfem: POZOR!!! Nepřecházíme ještě 
řeku. 

Pak můžeme pokračovat rovně po chodníků dál podél hlavní 
silnice přímo k 8. zastavení, nebo se kousek vrátit, přejít most 
pro pěší přes Jizeru a dojít pohodlně méně frekventovanou 
cestou až k Boučkově statku, poté dát přes velký silniční most a 
doprava kolem autobusové zastávky.

8.zastavení: Sloup se sochou panny Marie – stojí přímo u 
hlavní silnice v blízkosti malé křižovatky s odbočkou silnice na 
Frýdštejn.

Od sloupu pokračujeme rovně až k velkému mostu přes řeku 
Jizeru, který přejdeme a po pravé ruce máme jako na dlani 
Boučkův statek.

9.Zastavení: Boučkův statek tj. CÍL NAŠEHO PUTOVÁNÍ.
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Zkuste se během naší cesty 
z Kopaniny na Malou Skálu 

pečlivě dívat kolem sebe 
a možná se vám podaří najít 

právě tento detail.

HLEDEJTE S NÁMI



První perličkou a také naším výchozím 

místem je vrch Kopanina s Chatou Kopanina
v obci Pulečný nedaleko Malé Skály.

Původně se jednalo o vyhlášenou mysliveckou 
chatu. Jednopodlažní stavba nabízí sál s malým 
podiem, taneční parket a celkovou kapacitou až 
90 osob. 

V současnosti, po citlivé rekonstrukci objektu 
v roce 2015, nabízí kromě baru také možnost 
ubytování pro výletníky. Součástí je také prostorná 
zahrada.

Chata je v současnosti součástí sítě půjčoven 
koloběžek. Odtud je možné vyrazit na sedm tras se 
dvěma cílovými destinacemi, konkrétně na Malé 
Skále nebo v Kempu Dolánky.

1. Perlička – Chata 
Kopanina



2. Perlička - Rozhledna 
Kopanina

S myšlenkou postavit na Kopanině rozhlednu přišli roku 1892 
příslušníci turnovského odboru Klubu českých turistů. Hřbet 
Kopaniny byl tehdy vnímán jako pomyslná jazyková hranice mezi 
českým vnitrozemím a pohraničím s převážnou většinou německého 
obyvatelstva. A proto se všem zúčastněným jevilo vhodné vztyčit na 
vrcholu jakousi „strážní baštu českého národa.“ Projekt cihlové 
válcové věže vypracoval turnovský architekt František Duba.

V základním návrhu byla předložena 18 metrů vysoká věž 
vystavěná z pálených cihel, na konci zakončená cimbuřím. Návrh 
byl přijat, na podzim roku 1893 se konalo symbolické položení 
základního kamene rozhledny.

Slavnostně otevřena byla za velkého zájmu v roce 1894. Z Prahy byl 
dokonce vypraven zvláštní vlak. Rozhled z Kopaniny je úchvatný. 
Můžeme vidět Jizerské hory se všemi hlavními vrcholy, Krkonoše s 
dominantou Kotle, Podkrkonoší se Zvičinou a Táborem, malebný 
Český ráj s Kozákovem, Suchými skalami i Troskami, dále na západě 
Bezděz či Ralsko. Výjimečný a málo obvyklý je pohled směrem k 
Ještědskému hřebenu.



Při slavnostním otevření ve tři hodiny odpoledne 
se všichni výletníci shromáždili u rozhledny. Po 
projevech a odeznění Chorálu národa českého 
předal stavitel Knop klíče od rozhledny jednateli 
turnovského odboru panu Reslovi, který stavbu 
slavnostně odevzdal turistické veřejnosti.

První den prý na vyhlídkovou plošinu věže 
vystoupilo více než 400 lidí a na vstupném se 
vybralo 20 zlatých a 7 krejcarů. 

To, jak vypadá rozhledna nyní, se rozhodlo v roce 
1936, kdy byl vyhlídkový ochoz zastřešen a 
zasklen. V roce 1948 dostala rozhlednu do 
opatrování TJ Frýdštejn a v roce 1965 ji převzal 
Obecní úřad Frýdštejn, pod jehož správou je 
dodnes. Na vrchol věže vede 97 schodů.

Jméno nedaleké obce Pulečný je nepochybně odvozeno od rybky zvané vranka 
obecná, latinsky Cottus gobio, někdy také pulec. V potoce, který obcí protéká, je 
možné vranky či pulce pozorovat i dnes.



Bobov, nevelká ves, kde končí silnice z blízkého Sněhova, byla založena na 
jihovýchodním svahu vrchu Vyniklova (východní výběžek Kopaniny) u pramene 
bystřiny rychle spěchající prudkou strání do Vranského údolí.

V roce 1608 zde žilo 6 osadníků (ti měli povoleno užívat lesa Vransko za 10 korcí
ovsa pro svou vrchnost). Ves měla v roce 1880 21 domů a 136 obyvatel, v roce 1898 
23 domů a 128 obyvatel.

Při cestě na Kopaninu stojí v zahradě posledního stavení socha kpt. Otakara 
Jaroše. Socha se nacházela původně v kasárnách v Berouně, odkud ji, po zrušení 

kasáren, majitel odvezl a vztyčil na pozemku u své chalupy v Bobově.

Velkým paradoxem je, že získal titul hrdina SSSR, ačkoliv 
byl velkým antibolševikem. Na kapitána byl povýšen 
posmrtně v květnu 1943.

Otakar Jaroš byl příklad prvorepublikového důstojníka, oddaného 
Masarykovským ideálům svobodného a demokratického Československa, který
v boji za tyto ideály položil život u Sokolova, ke byl velitelem obrany.

3. Perlička – socha 
kapitána Jaroše u 

Bobova



Roku 1802 koupil za 335 000 zlatých maloskalské 
panství od Františka Václava hraběte Des Fours-
Walderode. Na Malé Skále nechal vybudovat školu pro 
150 dětí, vybavil knihovnu a podílel se na rozvoji 
regionu v oblasti zemědělství, péči o lesy i chov dobytka.  
Během Napoleonských válek podporoval uprchlíky
i jezdeckou divizi generála hraběte Neipperga.

V roce 1823 mu byl udělen čestný šlechtický titul. 
Römisch se oženil s Marií Theresií Seilerovou. Jejich 
manželství však zůstalo bezdětné. 

Podnikatelské úspěchy umožnily Römischovi podporu 
umění a kultury. 

Klasicistní panský hřbitov založil roku 1813 na kraji Vranského lesa tehdejší 
majitel panství František Zachariáš Römisch, který tu odpočívá pod 
kamenným pomníkem se sochou Víry.

Tento textilní podnikatel z Mikulášovic byl velkým milovníkem přírody 
i kulturní krajiny. Během svého života ozdobil svahy kolem Jizery desítkami 
plastik, stavbiček, lesních cest nebo alejí. 

4.Perlička – Lesní 
hřbitov Malá 

Skála



Socha alegorie Víry na vyšším soklu je pojata v klasicistním stylu 
jako postava ženy ve splývavé antické říze (roucho) s bohatou 
draperií (řasením oděvu), která drží v levé ruce kalich. 

Skromnější náhrobky zde mají také někteří zámečtí úředníci. Na 
lesním hřbitově byla pochována také spisovatelka Jarmila 
Glazarová, která se zde narodila jako dcera zámeckého správce.

Nejslavnější dílo vybudoval Römisch v areálu skalního hradu Vranov, kde nechal 
podle tradice romantismu zřídit panteon minulých dob – rozsáhlou sbírku soch, 
pamětních desek, vyhlídek a podobně. Panteon je dnes už zčásti v troskách.

Ve stejném „romantizujícím“ duchu vznikl i lesní hřbitůvek na kraji Vranského 
lesa. Jeho střed tvoří shluk kamenů, kolem nějž je rozestavěno několik hrobů 
a pietních míst. 

Dominuje jim Römischova hrobka s alegorickou sochou Víry. Místo posledního 
odpočinku zde kromě Františka Zachariáše Römische našel i jeho bratr Jan Karel 
Emanuel, další majitelé panství Oppenheimerové a Medingerové nebo úředníci 
z maloskalského zámku.



Spisovatelka Jarmila Glazarová je rodačkou z Malé Skály (1901). Rané dětství 
prožila v rodišti, kde byl její otec správcem velkostatku. Když byl ze zdravotních 
důvodů penzionován a rodina se odstěhovala do Prahy. Glazarová zde do roku 
1916 navštěvovala německou měšťanskou školu. Po matčině smrti (1916) se 
otec v roce 1917 s oběma dcerami odstěhoval do Hořic, avšak téhož roku 
zemřel. 

Sestry nalezly útočiště v internátní hospodářské a hospodyňské škole 
v Klimkovicích ve Slezsku, tehdy přeměněné v lazaret. Po skončení války 
Glazarová tuto školu vychodila (1919–1921). V letech 1922–1934 žila 
v harmonickém manželství se svým o devětadvacet let starším mužem 
MUDr. Josefem Podivínským. Po jeho smrti (1934) odešla do Prahy k sestře 
Ireně a začala pracovat jako telefonistka a písařka. Záhy však podlehla duševní 
krizi; úlevu nacházela v psaní.

Po úspěchu knihy v soutěži Družstevní práce a Evropského literárního klubu 
(ELK) žila Glazarová jako spisovatelka z povolání. Přispívala do časopisů 
Čteme, Kultura doby, Lidové noviny (od roku 1939), Lumír; po roce 1945 
hojně publikovala zvláště v periodikách: Rudé právo, Tvorba, Nový život, 
Obrana lidu atd. Z její beletristické tvorba ji proslavil román Roky v kruhu, Vlčí 
jáma či Advent.

Zemřela v roce 1977 v Praze a je pohřbena na lesním hřbitově na Malé Skále.



Rekonstrukci zámku na Malé Skále si objednal u dvojice architektů 
Kühn & Fanta Dr. Wilhelm z Medingeru (1878-1934), sudetoněmecký 
politik a člen parlamentu. Panství Malou Skálu koupil v roce 1902,
nechal postavit malou vodní elektrárnu i pekařství a založil 
dřevoobráběcí podnik.

Jednopatrový zámek obdélného půdorysu s obytnou mansardovou 
střechou a severním vstupním průčelím majitel pojal rovněž moderně 
jako venkovskou vilu stojící v rozlehlém parku se vzácnými 
dřevinami. 

Přestavba se týkala vybudování několika nových zdí a příček, ale 
především vstupního reprezentativního rizalitu (výstupku) s 
balkónem a přístavby nového postranního točitého schodiště. 
Vstupní rizalit byl zasazen do jinak rovného průčelí, po kterém zůstaly 
tři osy oken na každé straně. Rizalit konvexně předstupuje před 
fasádu a má vlastní mansardovou střechu. Svazky pilastrů je rozdělen 
na tři základní části.

Dvě oblé postranní s jedním volským okem a lizénovými rámci a 
střední trojosá s menším segmentovým frontonem nad vstupem na 
balkón a s větším trojúhelníkovým vystupujícím až do úrovně střechy. 

5. Perlička – zámek 
Malá Skála



Balkón měl kovové zábradlí a podpíraly ho čtyři 
konzoly. V přízemí byly umístěny velké prosklené 
obloukové dveře. Tento typ dveří byl ve své době 
velice populární.

V interiéru je dílem architektů především jídelna 
s prosklenými dveřmi a štukovou výzdobou, dále 
vestavěná skříň v prvním patře a některé dveře. 

Ostatně v celé budově lze nalézt dekorativní 
štukatérské prvky pro Maxe Kühna typické – kapky, 
čabraky, girlandy, festony či květinové motivy. Dnes 
je zámek opět využíván podobně jako před sto lety, 
jako honosná vila rustica. 

Rohová hospodářská budova vítající návštěvníka při vstupu do areálu zámku má 
mnohé rysy typické pro architekturu dvojice Kühn & Fanta. Má mansardovou střechu, 
žulovou podezdívku a hlavně hrubě omítnutou fasádu, která je rámována 
vystupujícími hladce omítnutými lizénovými pásy. Zeď spojující tuto budovu s 
altánkem u zámku má stejnou texturu omítky. Zeď je v půlce obohacena podélně 
oválným otvorem.

Na západní straně byla k zámku přistavěna věž se schodištěm, která texturou omítky 
plynule navazovala na zeď se vstupem do zahrady a na rohový domek. Mezi věží a 
domkem stojí ještě altán, který architekti také nově postavili. 



Architekt Max Kühn se narodil roku 1877 v Turnově do rodiny místního 

stavitele Konrada Kühna a jeho manželky Marie rozené Kulhanek.

V roce 1894 – 1898 studoval na Vysoké škole technické ve Vídni 
u architekta Maxe von Ferstela. První zkušenosti během svého pobytu ve 
Vídni získával praxí právě ve Ferstelově ateliéru.

Do Liberce Max Kühn přichází roku 1903, kdy přijímá místo profesova na 
Státní průmyslové škole a začíná zde také samostatnou projekční činnost. 
Ve stejném období přichází do Liberce i Hainrich Fanta, spolužák, který 
získává místo profesora na stejné škole a spolupracuje s Kühnem na řadě 
projektů až do 1. světové války. Během ní působí Max Kühn jako 
dělostřelecký úředník.

Dařilo se mu také v soukromém životě. Roku 1905 se oženil s vdovou 
Bertou Kuhn, pocházející z rodiny sládka Johanna Trockstein z Trutnova. 
Berta byla již jednou vdaná za obchodníka Georga Kuhna, 
s nímž měla tři dcery a po jeho smrti se přestěhovala do Liberce. Společně s 
novým partnerem Maxem Kühnem měla ještě jednoho potomka, dceru 
Mariannu.



Po událostech 1. světové války se Max Kühn vrátil zpět ke své rodině do 
Liberce. Stále působil na průmyslové škole. Na svých přednáškách vždy 
spojoval teorii i s praxí. Studentům představoval problémy, s nimiž se setkával 
přímo u realizací svých staveb. Stejně tak pokračoval ve své práci architekta, 
účastnil se návrhových soutěží, projektoval, podílel se často i na návrzích 
interiérů svých staveb. Vlastní ateliér měl od roku 1923 v budově České 
eskomptní banky na třídě 1. máje 18.

Finanční situace rodiny byla velmi příznivá. Příjmy tvořil profesorský plat, 
honoráře za prováděné stavby i dědictví např. trutnovská cihelna atd.

Byl členem Rakouského ústředního sdružení architektů, byl činný v Prezidiu 
německé zemské komise na ochranu dětí a péče o mládež, na liberecké 
radnici byl ctěn jako vážený poradce.

Architekt Rudolf Günter na něj později vzpomínal jako na hovorného, 
otevřeného a přátelského pána s hůlkou.
Z dochované korespondence ovšem také vyplývá, že dokázal být i často velmi 
rázný, nesmířlivý až zatvrzelý. Pokud byl s něčím nespokojen, dokázal to dát 
velmi silně najevo.

Životní cesta Maxe Kühna se naplnila v roce 1944, kdy v milovaném Liberci 
umírá.



Kaple sv. Vavřince vznikla v roce 1869 během stavebních 
úprav zámku za Ludvíka Oppenheimera, majitele 
maloskalského panství.

Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s trojbokým 
závěrem, má plochý strop s nepřístupným podkrovím 
završeným sedlovou střechou. Na západě nalezneme 
kvadratickou věžičku se zvonem, na východě jsou pak 
k závěru připojeny dvě přístavby sakristie.

Světlo do lodi přivádí velká segmentová okna zakončená 
plným obloukem a dvě kruhová okna. Do sakristií proudí 
světlo menšími segmentovými okny.

Ve středu hmoty podstavce věžičky je vybrán oblouk, do 
kterého je na fasádě umístěna bílá štuková puklice. Vstup 
od západu v podobě mělkého portálku mírně vystupuje
z líce průčelí; má jednoduše profilovanou obloukovou 
archivoltu a ostění je zhruba v polovině rozpůleno rovným 
překladem, pod nímž se nachází dřevěné dveře. Nad nimi 
je situováno velké kruhové vitrážové okno. 

6. Perlička - Kaple sv. 
Vavřince a socha sv. 

Aloise Gonzagy



Svatý Vavřinec – Španěl, přijatý Sixtem II. do počtu sedmi římských 

jáhnů, měl krom jiných služeb za úkol i péči o chudé, nemocné a byl 
správcem církevního jmění. 

Jeho rodiči prý byli Orancius a Patientie. V mládí přišel do Říma a za svého 
učitele si zvolil pozdějšího papeže Sixta, který tehdy byl knězem. Sixtus II. 
po zvolení za papeže r. 257 ho jmenoval na místo arcijáhna do čela římské 
církve. Stal se tak prvním ze sedmi římských jáhnů. 
Jako arcijáhen byl Vavřinec i správcem církevního majetku a k jeho úkolům 
patřila i charitativní činnost v římské církvi.

Za krutého pronásledování křesťanů císařem Valeriánem rozdal všechny 
peníze i cennosti církve chudým. Když na něj bylo naléháno, aby je vydal, 
poukázal na nemocné a chudé se slovy: "Pohleď, to je naše bohatství! Zde ti 
ukazuji poklad církve. Péče o něj, není jako mamon příčinou zla, ale v pravdě 
vede k většímu obohacení i k slávě.“
To mu vyneslo mučení a smrt na rozžhaveném roštu.

Svatý Vavřinec je patronem archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, 
kuchařů, sklenářů, hasičů, duší v očistci; také Španělska, měst Řím a 
Florencie.

Atributy sv. Vavřince jsou almužna, jáhenská dalmatika, palma, rošt, 
sokol .



Vladimír Komárek byl malíř, grafik, ilustrátor a pedagog. Je autorem 

vnitřní části oltářního obrazu v kapli sv. Vavřince na Malé Skále.
Patřil k předním osobnostem českého výtvarného umění 20. století. Jeho 
obrazy, grafiky a ilustrace si svou podmanivostí získaly nejen pozornost, ale i 
srdce mnoha lidí. Totéž platí i o jeho vypravěčském umění, které svým humorem 
a člověčenstvím dokázalo vždycky vyvolat salvy smíchu a dobrou náladu. Jeho 
milovaným krajem bylo Semilsko, kde se narodil a prožil podstatnou část svého 
života. 

K výtvarnému umění tíhl od raného mládí, studia začal na umělecké sklářské 
škole v Železném Brodě a v roce 1946 byl přijat na Akademii výtvarných 
umění. Po dvou letech přestoupil na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, kde 
v roce 1954 absolvoval u profesora Karla Štipla. Už v době studií se intenzivně 
věnoval vlastní volné tvorbě a aktivně se zapojoval i do skupin a sdružení 
podobně smýšlejících tvůrců. 

Svojí malířskou tvorbou Vladimír Komárek oživil slavnou tradici české 
imaginace, kterou před ním proslavil například Jan Zrzavý. Zatímco jeho 
ranější tvorba se vyznačuje značnou expresivností, pro malby z jeho zralého 
a zásadního období je charakteristická lyričnost až tklivost a podmanivá 
poetika. Komárkovým vyjadřovacím prostředkem byly především velmi 
jemné barvy a neostré kontury, což vnáší do jeho obrazů jedinečnou 
atmosféru. Neopakovatelná je rovněž jeho grafická tvorba. Především 
v oblasti drobné grafiky a ex libris patřil k české i evropské špičce.



Unikátní křížovou cestu pro maloskalskou kapli 

vytvořil slavný malíř Josef Jíra.

Možnost realizace většího monumentálního 
cyklu se nabídla v souvislosti s rekonstrukcí 
zámecké kaple na Malé Skále.
V průběhu let 1989 – 90 vytvořil Josef Jíra 
soubor unikátních olejomaleb.

Soubor čtrnácti obrazů Křížová cesta vytvořil 
Josef Jíra použitím dřevěné desky v kombinaci 
s plechy, na něž maloval olejovými barvami. 
Desku poté adjustoval do originálního rámu. 
Každý obraz je vzadu podepsán a datován 
Josefem Jírou.

Autor sám o cyklu řekl: „Podobenství Křížové cesty se stalo i podobenstvím mého 
života. Několikrát jsem seděl s bílou sestřičkou Smrtkou na lavici v čekárně. Asi až 
potom má člověk právo o těchto věcech přemýšlet a tyto věci i malovat. Každý z nás 
„vyfasujeme“ svůj Kříž. Někdo trpí celý život tím, že je malý, jinému je Křížem 
alkohol, další nemůže unést své bohatství. Různými cestami se nakonec dostala 
moje Křížová cesta tam, kde má být – domů do kaple, kde jsem kdysi ministroval.“



Socha sv. Aloise Gonzagy je osazená přímo pod kaplí 

svatého Vavřince na Malé Skále při staré cestě do Mukařova.

Na pískovcovém stupni spočívá kvadratický sokl se zapuštěnými 
rohy. Na soklu stojí štíhlý dřík podobného půdorysu, s bohatě 
profilovanou základnou a římsou, nesoucí pískovcovou sochu sv. 
Aloise Gonzagy s křížem, pocházející z druhé poloviny 18. století.

Dobrá kamenická práce, napodobuje ve zjednodušené formě 
architekturu podstavce blízké sochy sv. Jana Nepomuckého, která 
stojí nad penzionem Jizera.

Památka je ukázkou precizní  barokní sochařské a kamenické 
práce.

V roce 2014 byly provedeny na soše restaurátorské práce Petrem 
Roztočilem. Do seznamu kulturních památek zapsána 3. 5. 1958.



Svatý Alois Gonzaga se narodil 9. března 1568 jako syn hraběte 

Ferdinanda z Gonzagy na zámku Castiglione u Mantovy v Horní Itálii. Již při 
narození se prý dítě i matka Marta ocitly v nebezpečí života a ona oba zasvětila 
Panně Marii.
Otec viděl v dítěti dědice panství i privilegií na královském dvoře. Společně s 
bratrem Rudolfem je otec poslal do Florencie na dvůr velkovévody Františka 
de´Medici. Očekával, že ho požitky odvrátí od duchovního života. Bratři měli 
úlohu knížecích pážat. Roku 1579 byly Ferdinandovy děti poslány na dvůr v 
Mantově.

Alois byl silně ovlivněn osobností milánského arcibiskupa Karla Boromejského a 
začal pak uvažovat o zřeknutí se dědictví ve prospěch Rudolfa a o duchovním 
povolání.

Pobýval také na španělském dvoře. Tam se svými bratry doprovodil na podzim 
1851 ovdovělou císařovnu Marii a pak po dvě léta byli čestnými pážaty 
následníka trůnu Dona Diega.

Roku 1585 nastoupil v Římě noviciát u jezuitů a s velkou horlivostí začal 
hluboký duchovní život. Byl zapojen do práce v nemocnici, kde sloužil s 
velkou obětavostí. Zemřel ve 23 letech. 

Je patronem mládeže, studujících; přímluvce při volbě povolání; pomocník 
proti očním chorobám i morové epidemii. Jeho atributy jsou kříž, lebka
a lilie.



Reliéfní kříž tesaný do skály na Malé Skále s motivem Ukřižování je 
situován při levé straně silnice do Železného Brodu, těsně pod skalním 
ostrohem Pantheonu. 

Korpus je spolu s křížem vytesán do pískovcového skalního útesu 
a obklopen těžko čitelným textem:

Anno 1759 Muoj Nejslaczi gezissi F. Z.

Reliéf Ukřižování je jedním z příkladů projevu lidové zbožnosti. 
Středem kompozice je výrazný kříž s Kristovým tělem, který stojí na 
skalnatém pahorku.

Památka byla zapsaná do seznamu kulturních památek 3. 5. 1958.  
Jedná se o  zdařilou ukázku místního kamenického umění, přestože 
autorství tohoto reliéfu dosud nebylo určeno.

7. Perlička – Reliéfní 
kříž ve skále



Sloup se sochou Panny Marie (Immaculata) stojí v obci u hlavní silnice. Socha 
pochází z 19. století a je vyrobena z pískovce.

Vpředu na podstavci nalezneme nápis:
„ORODUJ ZA NAS
SVATA BOŽÍ
RODIČKO”
Obnovena nákladem
Obce Vranovské
R. 1892”
a vzadu můžeme číst nápis:
A: 1708.den.25.Iunius hat Fryderyckus Wander, Alhisiger Miller Und Seine
Ehewirthin. Gott Zu Ehren Diese Marter Sayle Auf Bauen Las Sen.
A. 1803 Zbarwena od F.B.M.C.S.

Zatím se nepodařilo zjistit písemné prameny, které by detailněji informovaly 
o okolnostech vzniku sloupu a jeho dalších osudech.
Jedná se však o památku na rodinu Wanderů, jejíž členové byli už v 16. století 
usazeni na Jablonecku jako skláři.
Sloup je čelem obrácen k jihovýchodu. V roce 1997 byl nově restaurován. 
V noci z 28. na 29. listopadu 2002 byla však socha ze sloupu odcizena a nyní je 
osazen replikou.

8. Perlička – Sloup se 
sochou Panny Marie



Boučkův statek je umístěný ve středu obce u mostu přes 
Jizeru a statek patří k nejkrásnějším památkám lidové 
architektury v Pojizeří.

Stavba je roubená patrová budova. Chlévy a zadní bok 
stavení jsou zděné a datované 1813. Štítové průčelí má v 
roubené části tři okenní osy a ve zděné části jednu osu. 
Budova je kryta sedlovou střechou s vysokou členitou 
lomenicí. Síň je zpřístupněna původními klasicistními 
dveřmi, zasazenými do pěkně tesaného pískovcového 
ostění. 

Pozornost zasluhují empírově orámovaná okna světnice, 
upravená pravděpodobně v době přestaveb roku 1813. Jde 
o nejhezčí klasicistní orámování oken, jaké se nám na 
lidové architektuře tohoto regionu zachovalo. Pod jeho 
vlivem byla upravována okna v celém okolí.

Bývalý výměnek je přízemní, roubený, obdélného 
půdorysu, s pavláčkou před vchodem do síňky. Sedlová 
střecha je pokryta šindelem. Celý hospodářský komplex je 
doplněn stodolou.

9. Perlička – Boučkův 
statek



Majitelé, rodina Boučkových, patřili k nejstarším selským 
rodům ve Vranovém, obci, která byla přičleněna k Malé Skále 
v roce 1953. 

Josef Bouček nechal v roce 1826 ve Vranovém postavit sochu 
sv. Josefa a jeho syn Jaroslav se stal v roce 1922 prvním 
starostou obce. Poslední majitelka, která na statku žila, po sobě 
nenechala žádné dědice. Dokonce se uvažovalo o zbourání 
usedlosti. V 80. letech 20. století se nakonec statek dočkal 
rozsáhlé rekonstrukce a od roku 1988 je přístupný veřejnosti.

V malém srubu s pavláčkou před vchodem bydleli ještě 
počátkem minulého století řezníci a ve zděné části předního 
traktu statku býval krám, který Boučkovi pronajímali. Na statku 
byli i koně, protože si hospodáři přivydělávali jako formani.

Ve velké světnici dole bývala pec, vytápěná z černé kuchyně. 
Místnost, kde je dnes historická expozice býval seník a nazývala 
se „na klenutí“. Dodnes se zde nachází dveře, kterými se 
podávalo seno. Všechny další půdní prostory byly využity na 
uskladnění sena.



DĚKUJEME 
ZA POZORNOST


