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Zajímavosti
a užitečné rady
• Naučnou stezku je možné absolvovat pěšky nebo na kole.
Snadno ji projdou zájemci všech věkových kategorií, rodiny s dětmi i senioři.
• Výchozím místem naučné stezky je turistické informační centrum, které se nachází v budově radnice v centru
Jablonce nad Nisou. Zde začíná Jablonecký vnitřní turistický
okruh, který nás přivede do místní části Dobrá Voda, kde se
nachází první zastavení naučné stezky. Vnitřní turistický
okruh vede kolem kostela sv. Anny k výletní restauraci Petřín a odtud na Vyhlídku u Dobré Vody.
• Z centra města se na začátek naučné stezky dostaneme i za
pomoci městské hromadné dopravy. Linkou č. 1 nebo č. 10
dojedeme z centra Jablonce do zastávky „Vrkoslavice – Dělnický dům“. Odtud půjdeme pěšky po silnici na Dobrou Vodu.
• Pokud si chceme projít jen část naučné stezky, můžeme
výlet z Dobré Vody ukončit návštěvou rychnovského městského muzea a vrátit se linkou městské hromadné dopravy
č. 1 do Jablonce n. N. V případě, že se naopak rozhodneme
vynechat počáteční část naučné stezky, dojedeme linkou č. 1
z Jablonce do zastávky „Rychnov – náměstí“ a vydáme se do
Pelíkovic a k rozhledně Kopanina.
• Trasa naučné stezky končí v Pulečném. Odtud se linkou
městské hromadné dopravy č. 1 městské hromadné dopravy můžeme vrátit do Jablonce n. N. Rozhodneme-li se ukončit pěší výlet na Kopanině, lze k návratu využít linkového autobusu, který zde má zastávku.
• Délka Jabloneckého vnitřního vyhlídkového okruhu
od radnice ke skalní Vyhlídce u Dobré Vody je 3 km. Cesta od
zastávky městské hromadné dopravy „Vrkoslavice – Dělnický
dům“ na Dobrou Vodu trvá asi 15 minut.
• Celková délka naučné stezky je 12,5 kilometrů.
• Trasa naučné stezky od zastavení Dobrá Voda k Městskému muzeu v Rychnově u Jablonce n. N. je dlouhá 4 km,
od Městského muzea v Rychnově k zastavení Rozhledna
Kopanina 6 km a odtud do Pulečného necelých 2,5 km.
• Městské muzeum v Rychnově u Jablonce n. N. s expozicí rychnovského malířství je otevřeno v po–čt 9.00 až 11.00
a 14.00 až 16.00 hodin, v pá 9.00 až 11.00 hodin.
Texty Jan Strnad
Výtvarná spolupráce Milan Jaroš a Milan Bajer
Vydalo Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.
Jablonec nad Nisou 2011
Stezka byla realizována z projektu ROP NUTS II Severovýchod, jehož nositelem je sdružení Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko,
Frýdlantsko a Tanvaldsko, a za finanční podpory města Jablonec nad Nisou.
Více informací www.jablonec.com.

Zastavení Naučné stezky
Jany a Josefa V. Scheybalových
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Dobrá Voda
Dolní Dobrá Voda
Anděl strážce
Kostel sv. Václava a starý hřbitov
Socha sv. Jana Nepomuckého
Městské muzeum v Rychnově u Jablonce nad Nisou
Bývalá Schöffelova manufaktura
Klingerův kříž
Hofrichterův kříž
Rozcestí v Pelíkovicích
U Čtrnácti svatých pomocníků
Svatý kříž
Pamětní kámen manželů Scheybalových
Pamětní deska Richarda Felgenhauera
Rozhledna Kopanina
Socha sv. Anny
Pulečný

1 km
EVL
VKP 1
VKP 2
VKP 3
VKP 4
VKP 5
LOM

EVL Pelíkovice
VKP Louka nad koupalištěm
VKP Vápencový kopeček Rydvaltice
VKP Pelíkovické mokřiny
VKP Bezděčínské skály
VKP Líska – Košovy
melafyrový lom Bezděčín

EVL evropsky významná lokalita
VKP významný krajinný prvek
zastavení s informačním panelem
zastavení bez informačního panelu
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Manželé Jana a Josef V.
Scheybalovi

Naučná stezka Jany a Josefa V.
Scheybalových

Der Jana und Josef V. Scheybal
benannte Lehrpfad

The Jana and Josef V. Scheybal
Educational Nature Trail

en málo tvůrčích osobností bylo tak bytostně spjato
s Jabloneckem i okolním krajem severovýchodních Čech
jako Josef V. Scheybal a jeho
žena Jana Scheybalová.
V tomto kraji vyrůstali, důvěrně ho znali a dokázali
o něm podat obsáhlé svědectví, které předali budoucím
generacím.
Josef Václav Scheybal patřil
k významným českým náro- Manželé Scheybalovi
dopisným kreslířům. Společ- na výletě s redakcí časopisu
ně se svou manželkou se za- Jizerská kóta v roce 1996.
býval památkovou péčí (foto J. Honzík)
a regionální vlastivědou. Od
šedesátých let 20. století si Scheybalovi za svůj společný
domov zvolili Jablonec nad Nisou. Zde vytvořili převážnou
část svého bohatého a pozoruhodného díla. Bývalá jablonecká fara u kostela sv. Anny, v níž žili, se díky nim změnila v jedinečné kulturní centrum, kde docházelo k prolínání vědeckého bádání, umělecké tvorby, sběratelské
činnosti a dokumentační práce. Bylo to ojedinělé propojení muzea, archivu, knihovny a uměleckého ateliéru pod jednou střechou. Vše prodchnuto hlubokým vztahem k dědictví
minulosti a láskou k památkám, umění, krajině a přírodě.
Josef Václav Scheybal, kreslíř, ilustrátor, národopisec a historik umění, se narodil 31. prosince 1928 v Kristiánově
u Frýdlantu. Studoval obor národopis a dějiny umění na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech
1965–1988 působil jako odborný pracovník Severočeského
muzea v Liberci. Zemřel po vážné nemoci 28. září 2001
v Jablonci nad Nisou.
Jana Scheybalová, historička a etnografka, se narodila
17. dubna 1940 v Lomnici nad Popelkou. Studovala na Vyšší hospodářské škole v Turnově. V roce 1960 se stala inspektorkou kultury v Jablonci n. N. V roce 1962 se provdala za Josefa V. Scheybala. Na Univerzitě Karlově v Praze
vystudovala obor etnografie-folkloristika a česká historie.
Poté ji okolnosti přinutily vrátit se k ekonomické profesi.
Pracovala v pobočce Československé obchodní banky
v Jablonci n. N., v letech 1990–1996 jako její ředitelka.
Zemřela 13. ledna 2008 v Jablonci n. N.

ůležitým zdrojem poznání byly pro manžele Scheybalovy pravidelné výlety, při nichž dokumentovali historické památky a zaznamenávali proměnu krajiny. Naučná
stezka zavádí návštěvníky do zajímavých míst v okolí
Jablonce nad Nisou, kam kroky manželů Scheybalových
mířily nejčastěji. Je to kraj dosud nezasažený masovou
turistikou.
První část naučné stezky vede z Jablonce na jih, z místní části Dobrá Voda do Rychnova u Jablonce n. N., Pelíkovic, na
Kopaninu a do Pulečného. Na trase stezky se nachází sedmnáct zastavení. Jsou to místa s významnou pamětihodností, poutavým historickým příběhem nebo přírodní zajímavostí. Součástí naučné stezky jsou stojany s textovými
a obrazovými panely, které obsahují informace spojené s historií i současností jednotlivých míst.
Smyslem naučné stezky je také přispět k opravě některých
v minulosti zničených nebo zanedbaných památek a iniciovat vytvoření nových pamětihodností, jako jsou pamětní
desky význačných osobností.
Zamýšlená druhá část stezky bude vznikat ve spolupráci
s Muzeem Českého ráje v Turnově a povede přes Frýdštejn
do Dolánek u Turnova. Jejím cílem je propojit region
Jizerských hor s Českým rájem.
Obsah naučné stezky vychází z odkazu manželů Scheybalových a je založen na hodnotách, které vyznávali. Autorem
naučné stezky je Jan Strnad. Při sestavování textových a obrazových panelů na jednotlivých zastaveních využil kreseb
J. V. Scheybala a úryvků z vybraných vlastivědných textů
Jany Scheybalové.
Naučnou stezku zrealizovalo Jablonecké kulturní a informační centrum ve spolupráci s městem Rychnov u Jablonce
nad Nisou, obcí Pulečný, Frýdštejn a Městskou galerií MY
v Jablonci nad Nisou.

as Errichten des nach Jana und Josef V. Scheybal
benannten Lehrpfads geht vom Kulturerbe zweier
Persönlichkeiten aus, die mit der Region
Nordostböhmens verbunden waren und die den Großteil
ihres Lebens der Volkskunde, der Denkmalpflege,
der Heimatkunde und deren Sammlungen gewidmet
haben. Der Lehrpfad führt uns an Orte, die vom Ehepaar
Scheybal bei ihren Entdeckungswanderungen gern
aufgesucht wurden. Er beginnt in Dobrá Voda, einem
Ortsteil am Südrand der Stadt Jablonec nad Nisou.
Aus Dobrá Voda führt der Lehrpfad weiter nach
Rychnov u Jablonce n. N. und über Pelíkovice zum
Aussichtsturm am Berg Kopanina. Nach zwölf
Kilometern endet er in der Gemeinde Pulečný,
aus der man mit dem städtischen Busverkehr
nach Jablonec n. N. zurückkehren kann.

he construction of the Jana and Josef V. Scheybal
educational nature trail draws on the cultural legacy
of two people who are associated with North-east
Bohemia and who devoted most of their lives to
ethnography, care for monuments, local history and
geography and collecting. The trail will take you to
places that Mr. and Mrs. Scheybal liked visiting on their
trips of discovery. It begins in Dobrá Voda, a district on
the southern edge of the town of Jablonec nad Nisou.
From Dobrá Voda the trail continues on to Rychnov
u Jablonce n. N. and through the village of Pelíkovice
to the viewing tower at the summit of Kopanina Hill.
It comes to an end after some twelve kilometres in the
community of Pulečný, from where you can return to
Jablonec n. N. by bus.
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< Josef V. Scheybal
Socha sv. Anny při staré cestě mezi Kopaninou a Pulečným
1958, kresba tužkou
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Josef V. Scheybal
Getsemanská zahrada 1962, kresba kolorovaná akvarelem
(Městské muzeum v Železném Brodě)
Soubor soch Getsemanské zahrady byl vytvořen v roce 1829
Ignácem z Martinic. Původně se nacházel v obci Rádlo.
V roce 1965 byl přenesen do Jablonce nad Nisou,
k faře u kostela sv. Anny, kde žili manželé Scheybalovi.
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