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NAUČNÁ STEZKA JANY A JOSEFA SCHEYBALOVÝCH
JIZERSKÉ HORY a ČESKÝ RÁJ, celková délka s odbočkami 29 km



Z centra Jablonce nad Nisou se vydáme jižním směrem na Dobrou vodu a dále pak do Rychnova u Jablonce nad 
Nisou. Odtud do obce Pelíkovice, kde se napojíme na modrou turistickou značku, po níž dojdeme k rozhledně Kopanina. 
Odtud se můžeme vrátit přes Pulečný zpět do Rychnova. Pokud si chceme výlet prodloužit a pokračovat po druhé části 
stezky vydáme se z Kopaniny jižním směrem přes zříceninu hradu Frýdštejn do Dolánek.

Kulturně naučná stezka přiblíží život a dílo man-
želů Scheybalových, kteří se zabývali ve svých 
profesích vlastivědou a kulturními památkami 
Jablonecka a je určena všem věkovým kate-
goriím. Stezka vede po místech, kam manželé 
podnikali časté výlety a prováděli dokumentaci 
historických památek a krajiny. Zastavení jsou 
situována v místech, kde se nachází drobná 
památka, přírodní zajímavost či jiná pamětihod-
nost. Na informačních panelech najdete kresby 
J. V. Scheybala nebo ukázky z vybraných vlasti-
vědných textů Jany Scheybalové.

Jablonec nad Nisou  

Město Jablonec bylo založeno na řece Nise 
v polovině 14. století. V polovině 18. století 
se zde začaly vyrábět první bižuterní výrobky 
a došlo k dalšímu rychlému vzestupu města. 
V roce 1808 byl Jablonec povýšen na měs-
tys, a v roce 1866 dekretem císaře Františka 
Josefa I. na město. K nejzajímavějším patří se-
cesní budovy kostel Nejsvětějšího srdce Páně 
na Horním náměstí a radnice na dnešním Míro-
vém náměstí. Jablonec nad Nisou je považován 
za vstupní bránu k mnoha lyžařským areálům, 
turistickým a cykloturistickým trasám a mnoha 
významným pamětihodnostem Jizerských hor.
Trasa NS začíná v centru Jablonce nad Nisou 
u kostela sv. Anny. Zrekonstruovaný kostel 
z konce 17. století je nejstarší církevní stavbou 
ve městě. Přes ulici svou neobvyklou modrou 

fasádou upoutá Dům čp.1 – bývalá fara, nyní 
Dům manželů Scheybalových, v němž je umís-
těno i turistické informační centrum a galerie.

Dobrá Voda
Od roku 1980 je součástí města Jablonce n. N., 
v místě se nachází sportovní areál hřiště a sjez-
dovky. Dobrá Voda leží na cyklotrasách Odra-
-Nisa a Hřebenovka. Z místa je krásný výhled 
na jabloneckou kotlinu.

Rychnov u Jablonce n. N.
Obec z přelomu 13. a 14. století. Nejvýznamněj-
ší památkou je barokní kostel sv. Václava včetně 
zvonu „Karl“, z technických památek zaujme 
železniční viadukt z roku 1857.  Ve městě a jeho 
blízkém okolí najdeme několik barokních křížů, 
barokní sochu Jana Nepomuckého (naproti bu-
dově malé školy) a nejstarší památku ve městě – 
– morový sloup sv. Prokopa z r. 1702.

Kopanina  
Vrch, který je součástí Ještědsko-kozákovského 
hřbetu se stejnojmennou 18 metrů vysokou 
rozhlednou, kterou navrhl již v 19. století Klub 
českých turistů. Za příznivého počasí je odtud 
vidět na Český ráj, Ralsko, Bezděz, Ještěd, Jizer-
ské hory i vrcholky Krkonoš.

Pulečný
Obec dříve spadala pod panství hradu Frýdštej-
na, samostatná od roku 1992. V obci najdete 
památky místního významu jako je například 
socha sv. Jana Nepomuckého, sousoší piety 
či kapli Navštívení Panny Marie z roku 1972.

Frýdštejn
První písemná zmínka o obci z roku 1385, sou-
částí obce je stejnojmenná zřícenina strážního 
hradu, který dodnes je dominantou Maloskalska. 
Hrad, stojící na strmých, nepřístupných skalách, 
byl založen ve druhé polovině 14. století prav-
děpodobně pány z Bibrštejna. Hrad byl z části 
vytesán ve skále, stísněné prostory nutily stavi-
tele k vytvoření patrové koncepce stavby.

Dolánky  
Část města Turnov, ležící na břehu řeky Jizery 
na cyklotrase Greenway Jizera. Dolánky jsou 
vyhlášená turistická lokalita především díky vý-
znamné památce lidové architektury z 18. sto-
letí – Dlaskův statek, kde sídlí národopisné ex-
pozice Muzea Českého ráje.
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První část (12,5 km): Jablonec n. N. � Dobrá  Voda � Rychnov u Jablonce n. N. � Kopanina � Pulečný
 Druhá část (8 km): Kopanina � Frýdštejn � Dolánky u Turnova
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