
Na Kopaninu většina návštěvníků přichází za dalekými výhledy. V nedalekém stavení čp. 2 si lze vypůjčit klíč od rozhledny a vystoupat 
na její vrchol. Kruhový rozhled z ní je vpravdě velkolepý – od Jizerských hor a Krkonoš přes Český ráj až po České Středohoří a hory 
Lužické. Rozhledna, druhdy zvaná Pacltovou, zde stojí od roku 1894, kdy ji postavil turnovský odbor Klubu českých turistů. 
Vrchol Kopaniny je ale též místem, kde se od základní větve Stezky Jany a Josefa V. Scheybalových odděluje její druhá část, směřující 
odtud přes Frýdštejn do Dolánek, kde končí u Dlaskova statku.

Most visitors come to Kopanina for the distant views it offers. It is possible to borrow the key to the lookout tower from house no. 
2 and to climb to the top of the tower. The panoramic view from there is truly magnificent; from the Jizera Mountains and the Giant 
Mountains across the Bohemian Paradise up to the Bohemian Uplands and the Lusatian Mountains. The lookout tower, once called 
the Paclt Tower, has stood there since 1894, when it was built by the Turnov chapter of the Czech Hiking Club. 
However, the top of Kopanina is also the place where the second section of the Jana and Josef V. Scheybal Trail turns off from the 
main branch and heads to Frýdštejn and on to Dolánky, where it ends at the Dlask Farmstead.

Rozhledna Kopanina
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Formani, kteří v minulosti přiváželi z kraje do jizerského podhůří vozy plně naložené svým zbožím, museli v údolí žádat o přípřah, ne-
boť jejich koně nebyli schopní překonat strmé stoupání na Kopaninu. U hostince Na Vejpřeži mohli posilu opět vypřáhnout a odevzdat. 
Vozkové přitom jistě nezapomněli ani na sebe a dopřáli si též odpočinek a osvěžení. 
Také dnes zde mohou cyklisté či kolemjdoucí „vypřáhnout“ a dopřát si po náročném výšlapu občerstvení v pohostinství, které se přes 
svoji pohnutou minulost ještě nachází na původním místě.

Carters who brought carts laden with their goods from the area of the Jizera foothills in the past had to request a tow, because their 
horses were not able to overcome the steep climb up to Kopanina. They were then able to unhitch the reinforcements at the “Na Vej-
přeži” Inn. The carters also had the opportunity to take care of themselves and to partake of refreshments at the inn. 
Nowadays, cyclists or passers-by can also “unhitch” and take refreshment after their demanding ascent at the inn, which is still located 
on its original site, despite a troubled history.
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Ačkoliv válcovitá věž hradu Frýdštejn nestojí na výrazném návrší, je viditelná z mnoha míst. Jeden z nejpůvabnějších pohledů ale na ná-
vštěvníka čeká při příchodu z Kopaniny. Cesta zde dost strmě klesá a zanedlouho se před námi otevře úžasné panoráma Českého ráje 
s Frýdštejnem v popředí. Toho si samozřejmě všímali i výtvarníci a zachytil ho i Josef V. Scheybal. 
Stavitelé si pro stavbu vybrali počátek skalnatého Vranovského hřebene, který právě tady vystupuje z jižního úbočí Kopaniny a Man-
dlové hory a táhne se jihovýchodním směrem k údolí Jizery.

Even though the cylindrical tower of Frýdštejn Castle does not stand on a particularly high peak, it is still visible from many places. 
However, one of the most charming views awaits visitors after reaching Kopanina. The trail descends rather steeply and before long 
a wonderful panorama of the Bohemian Paradise opens up with Frýdštejn at the forefront. Naturally, artists have also noticed this and 
the view was also captured by Josef V. Scheybal. 
The builders chose the beginning of the rocky Vranov Ridge, which rises from the southern slopes of Kopanina and Mandlová hora 
and stretches to Jizera Valley in the southeast, as the site for the building. 

Hrad Frýdštejn
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Od hradu se dá zakrátko sestoupit po pohodlné cestě do podhradí, zde zvaného též Podzámčí. Díky nedávnému odlesnění se zpočátku 
můžeme kochat zpětnými pohledy k hradu a také na skalní útvary spadající strmě do údolí. V podhradí, při maloskalské silnici, stojí stará 
kaplička, kterou dal v roce 1823 postavit místní sedlák. Dříve ji zdobila lidová dřevěná plastika Krista Trpitele, ta je však v současnosti 
uložena v bezpečí turnovského Muzea Českého ráje. 
Za povšimnutí stojí i bývalý statek na protější straně silnice. Jeho současný majitel ho postupně opravuje.

It is possible to descend from the castle along an easy path to the lower castle area. Thanks to the recent clearance of trees, the cas-
tle and the cliff formations, which fall steeply into the valley below, can be seen from the path. There is a small old chapel beneath 
the castle, directly on the Malá Skála road, which was built by a local farmer in 1823. It was formerly decorated with a wooden folk 
statue of Christ the Innocent Sufferer, but that is currently stored in the safety of the Museum of the Bohemian Paradise in Turnov. 
The former farmstead on the other side of the road is also worthy of attention. Its current owner is gradually repairing it. 

U Kapličky / Bývalá kovárna
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Není divu, že k oblíbeným místům manželů Scheybalových patřilo návrší Na Chocholce. Přijdeme-li sem, Český ráj jakoby otevřel svoji 
náruč. Před námi se rozprostírá krajina Turnovska v popředí s jenišovickým kostelem sv. Jiří. Na opačné straně nás pozdraví Ještěd. Von-
nými loukami a ovocnými sady prochází pak silnička do Voděrad a určuje směr našeho dalšího putování.
Cestou z Frýdštejna míjíme vlevo návrší Prakovna, jehož protáhlý hřbet skýtá zajímavé pohledy na hrad. K severovýchodu spadá tak 
strmě, že si zde lyžaři postavili počátkem 70. let skokanský můstek.

It is no wonder that the Na Chocholce knoll was one of the Scheybals’ favourite places. If you go there, you will find that it is as if 
the Bohemian Paradise had stretched out its arms. The Turnov countryside with the Jenišovice Church of Saint George in the fore-
ground stretches out before you, while Ještěd greets you on the opposite side. The road then leads on through fragrant meadows 
and orchards to Voděrady.
On the way from Frýdštejn, you will pass the Prakovna Hill on the left. Its prolonged ridge provides an interesting view of the Castle 
and falls away so steeply to the northeast that a ski jump was built there in the early 1970s.
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Na okraji Voděrad, dnes části obce Frýdštejna, nalezneme jednu z nejstarších místních usedlostí – Mužákův statek. Ten původní, na je-
hož místě stojí současné stavení, byl postaven již snad na počátku 17. století. Za svůj název ale vděčí jednomu z pozdějších majitelů – 
Petru Mužákovi, jehož iniciály jsou spolu s letopočtem dokončení stavby 1832 vytesány do pískovcového vstupního portálu. Současný 
majitel, potomek rodu Mužáků, usedlost zvolna opravuje. 
Ve Voděradech stojí za prohlídku i evangelická kaple, kterou najdeme nedaleko Mužákova statku.

One of the oldest local farmsteads, the Mužák Farmstead, can be found at the edge of Voděrady, which is now part of the municipa-
lity of Frýdštejn. The original farmstead, where the current building stands, was probably built at the beginning of the 17th century. 
However, the building’s name comes from one of its later owners, Petr Mužák, whose initials, along with the year of the completion 
of construction, 1832, are carved into the sandstone entrance. The current owner, a descendant of the Mužák family, is gradually re-
pairing the farmstead. 
The evangelical chapel in Voděrady, which is not far from the Mužák Farmstead, is also worth seeing.
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Z Voděrad projdeme lesním úsekem a osadou Horky a pak už se ocitneme v malebných Ondříkovicích. K nejpůvabnějším místům 
zde patří mariánská kaplička, kterou si místní postavili v roce 1861. Zdá se, že stejně staré jsou i tři statné lípy, stojící v její těsné 
blízkosti a tvořící přírodní dominantu obce. Na boční stěně kaple najdeme památku zdejších mužů, kteří položili své životy na boji-
štích Velké války.
Kolem požární nádrže a někdejšího Hanušova statku, dnes ve vlastnictví hudebníka Dalibora Cidlinského, pokračuje Stezka Jany a Josefa 
V. Scheybalových do údolí Vazoveckého potoka.

From Voděrady, the trail leads through a forest section and the Horky settlement and you will then find yourself in picturesque On-
dříkovice. Notable features include the Marian Chapel, which was built by the locals in 1861, and three linden trees of a similar age, 
which stand in close proximity to the chapel and dominate the municipality. The side wall of the chapel includes a memorial to the 
local men who laid down their lives in the Great War.
The Jana and Josef V. Scheybal Trail then leads round the fire water storage reservoir and the former Hanuš Farmstead, now owned 
by the musician Dalibor Cidlinský, and on to the valley of the Vazovec Stream.
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Nezdá se i vám divné, že z „pece“ vytéká chladná voda? Je to voda Vazoveckého potoka, který se o kus výše ponořil do útrob země, 
a tady vytéká z otevřené jeskyně. Jeskyňáři v ní dokázali proniknout až do vzdálenosti dvou set dvaceti pěti metrů. Bartošova pec je 
součástí tak zvaného Ondříkovického pseudokrasového systému. Odborníci se ale přou, zda nejde o systém krasový.
Název „pec“ snad souvisí s bývalou Bartošovou sklářskou hutí, na jejímž místě po řadě proměn stojí dnes penzion. Avšak pojmenování 
„pec“ pro jeskyně není v Českém ráji ojedinělé.

Doesn’t it seem strange to you that cold water flows from the “furnace”? It is the water of the Vazovec Stream, which issues from the 
earth slightly higher up the hill, before disappearing back into the ground and emerging once more from the cave mouth. Potholers 
have managed to explore up to two hundred and twenty-five metres into the cave. The Bartoš Furnace is part of the so-called Ondří-
kovice pseudo-karst system. However, experts are at odds as to whether this actually involves a karst system.
The name “furnace” is probably associated with the former Bartoš Glassworks, which stood on the site of the current guesthouse; 
however, the use of the word “furnace” to name a cave is not unique in the Bohemian Paradise.

Bartošova pec
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Stinná a v letních dnech osvěžující je procházka horní částí Vazoveckého údolí, do něhož návštěvníci přicházejí u Bartošovy pece. Vazovecký 
potok se zde vine mezi listnatými porosty, chvíli teče vlevo, jindy zas vpravo od silničky. Níže přijdeme mezi první domy vsi Vazovce, která 
je dnes částí Turnova. V minulosti poháněl nepříliš vodnatý potok kola několika mlýnů a dodnes slouží k chovu ryb.
V dolní části Vazovce bychom neměli přehlédnout vyvěračku zvanou Bezednice. Ze schůdků můžeme pozorovat působivé vířívé pohyby 
na dně studánky.

The walk from the upper section of the Vazovec Valley, where visitors arrive from Bartoš’ Furnace, is shaded and refreshing on hot 
days. The Vazovec Stream winds between leafy growths and sometimes flows to the left and sometimes to the right of the path. Be-
low, you will come to the first houses in the municipality of Vazovec which is nowadays part of Turnov. In the past, the small stream 
drove the wheels of several mills and it is still used for fish breeding.
In the lower part of Vazovec, it is recommended to visit the karst spring known as Bezednice and watch the impressive water vortices 
in the pool.

Vazovecké údolí
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Současné Dolánky, část města Turnova, jsou rušnou obcí na pravém břehu Jizery. O ruch se stará nejen železniční trať Pardubice–Liberec, 
ale zejména frekventovaná silnice spojující Turnov s Železným Brodem. Jsou též oblíbeným cílem turistů, kteří se sem vydávají, aby si pro-
hlédli národní kulturní památku – roubený Dlaskův statek. Ve statku se nacházejí národopisná expozice Muzea Českého ráje. Končí zde 
i Stezka Jany a Josefa V. Scheybalových.
Dlaskův statek se v minulosti stal inspirací výtvarníků a národopisců. Dnes je okolí statku bohužel využíváno spíš ke komerčním zájmům, 
čímž romantika bere čím dál více zasvé.

Dolánky, part of the town of Turnov, is a busy municipality on the right-hand bank of the Jizera. This is not only due to the Pardubice–Li-
berec railway line, but especially the busy road between Turnov and Železný Brod. It is also a popular a destination for tourists visiting the 
timbered Dlask Farmstead which is a listed building. The farmstead houses the ethnographic exhibitions of the Museum of the Bohemian 
Paradise. This is the end of the Jana and Josef V. Scheybal Nature Trail.
The Dlask Farmstead has inspired many artists and ethnographers in the past. Nowadays, the farm surroundings are used more for commer-
cial purposes, which has somewhat diminished the romantic nature of the location.
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