
Krajinou manželů
Scheybalových
Fototoulky z Kopaniny přes Frýdštejn 
do Dolánek na jaře a v létě

V letech 2011 a 2013 byla postupně otevřena Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých, připomínající odkaz jabloneckých národopisců, vlastivědců a památkářů. Ti zasvětili 
svůj život umění, historii, památkám a sběratelství. A ne náhodou vede stezka z Jablonce 
nad Nisou do Turnova a spojuje oblast Jizerských hor s Českým rájem: k oběma městům 
a oběma regionům měli manželé Scheybalovi velmi blízký vztah.
Často se vydávali na víkendové nebo krátké odpolední výlety, během kterých vznikaly kra-
jinářské i památkářské kresby doktora Scheybala. Avšak hlavním cílem vycházek bylo načer-
pat ve spojení s přírodou sílu pro další tvůrčí práci.
Naučná stezka prochází malebným krajem nabízejícím mnoho romantických zákoutí a půso-
bivých výhledů. Již před jejím otevřením uspořádalo koncem roku 2010 Jablonecké kulturní 
a  informační centrum výstavu Cesta mou krajinou, která přiblížila návštěvníkům přírodní 
krásy naučné stezky na černobílých fotografiích. 
Její trasa však vede prostředím neméně bohatým na památky, historické příběhy a přírodní 
zajímavosti. V roce 2012 připravila Městská galerie MY výstavu k otevření naučné stezky, 
na které se mohla veřejnost seznámit s kulturním bohatstvím míst, jimiž prochází.
V roce 2013 se pak konala mezinárodní fotografická dílna, jejíž účastníci se nechali inspiro-
vat touto kulturní krajinou, a v loňském roce proběhlo malířské sympózium, jehož účastníci 
vycházeli z obdobné inspirace. 
Stezka Jany a Josefa V. Scheybalových ale není určena jen milovníkům romantické přírody, 
kulturní historie a umění, ale také rodinám s dětmi a výletníkům všech věkových kategorií, 
majících zájem o poznávání našeho domova. 
První její část vede na jih od Jablonce – z osady Dobrá Voda do Rychnova u Jablonce nad 
Nisou, dále do Pelíkovic, na Kopaninu a do Pulečného. Na trase této části se nachází se-
dmnáct zastavení. 
Druhá část stezky zamíří z Kopaniny na Frýdštejn, odkud pokračuje přes Ondříkovice a Va-
zoveckým údolím do Dolánek. Najdeme na ní deset zastavení. A právě této části je věno-
vána tato fotografická výstava. 

Fotografické toulky krajinou kolem Naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalových se zrodily 
s cílem přinést obrazovou reportáž z míst, kudy prochází. Jejím smyslem je inspirovat mi-
lovníky přírody k tomu, aby se sami vydali s fotoaparátem po stopách těchto jabloneckých 
osobností a pořídili zajímavé snímky, které pošlou organizátorům výstavy, a podělili se o ně 
případně s ostatními zájemci.
Autory vystavených fotografií jsou členové jabloneckého fotoklubu Balvan Aleš Bobek, Zby-
něk Cincibus, Václav Novotný, Hana Palečková a Miroslav Vavřín, které doplnila Vladimíra 
Dvořáková, fotografka z Jablonce nad Nisou. 
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Through the countryside
of the Scheybals 
A photographic stroll from Kopanina 
to Dolánky via Frýdštejn in spring and in summer 

In 2011 and 2013, the Jana and Josef V. Scheybal Nature Trail was gradually opened to 
mark of the legacy of these two Jablonec ethnographers, national historians and preserva-
tionists. They devoted their lives to art, history, monuments and collecting. And it is not by 
chance that the trail leads from Jablonec nad Nisou to Turnov and joins the areas of the 
Jizera Mountains with the Bohemian Paradise: the Scheybals had a very close relationship 
with both towns and both regions.
They often set off on weekend or short afternoon trips, during which Doctor Scheybal’s 
landscape and monument drawings were captured; however, the main goal of the walks 
was to absorb energy from nature in order to allow them to continue their creative work.
The trail passes through a picturesque region which offers a myriad of both romantic hidea-
ways and impressive views. Before it opened in 2011, at the end of 2010 the Jablonec Cul-
ture and Information Centre held an exhibition called The Journey through My Landscape 
which views of the natural beauty of the trail in black and white photographs. 
The route of this trail leads through an environment which is no less rich in monuments, 
historical stories and natural points of interest. Coinciding with teh opening of the nature 
trail, the MY Town Gallery prepared an exhibition in 2012, highlighting the cultural wealth 
along the trail.
An international photographic workshop was held in 2013, at which participants took in-
spiration from the cultural landscape. Drawing similar inspiration, a painting symposium 
was also held last year. 
The Jana and Josef V. Scheybal Nature Trail is not only designated for lovers of romantic 
nature, cultural history and art, but also for hikers and families with children of all ages 
who are interested in learning more about our home. 
The first section of the trail leads to the south of Jablonec; from the Dobrá Voda settle-
ment to Rychnov u Jablonce nad Nisou and then on to Pelíkovice, Kopanina and Pulečný. 
There are seventeen stations with signboards on this section. 
The second section of the trail, which is the subject of this photographic exhibition and 
consists of the stations, heads from Kopanina to Frýdštejn, from where it continues throu-
gh Ondříkovice and the Vazovec Valley to Dolánky. 

The photographic stroll through the landscape around the Jana and Josef V. Scheybal Nature 
Trail aims to provide a picture reportage of the places through which the trail passes. Its intent 
is to inspire nature lovers to follow in the footsteps of these Jablonec personalities, and to take 
their own interesting photographs to share with the exhibiton organisers and others.
The authors of the exhibited photographs are members of the Balvan Photographic Club 
from Jablonec: Aleš Bobek, Zbyněk Cincibus, Václav Novotný, Hana Palečková and Miroslav 
Vavřín, some photographs have been supplied by Vladimíra Dvořáková, a photographer 
from Jablonec nad Nisou. 
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