
 Na pohádkový zámek Sychrov za Zlatovláskou  (6 km)

 Z Turnova za princeznou Jasněnkou  (20 km)

 Klokočskými skalami k Pelého vězení  (15 km)

 Za Lotrandem do loupežnické skrýše  (8 a 16 km)

 Hruboskalskem na kole za princem Bajajou  (14 km)

 Jak dostat tatínka do polepšovny: 
 Velký pěší okruh od Věžáku Hruboskalskem  (18 km)

 Jak dostat tatínka do polepšovny: 
 Podtroseckými údolími na Trosky  (11 km)

 S čerty nejsou žerty: 
 Ze Sobotky k Máchalovu mlýnu  (10 km)

 Za Rumcajsem do Jičína 
 a do Prachovských skal  (12 km)

 S kouzelnou tetičkou Valentýnou 
 do středověku  (18 km)

Přehled elektronických tipů na výlety zpracovaných 
ve formátu PDF ke stažení a další tipy na výlety 

najdete na www.ceskyrajdetem.cz a na www.cesky-raj.info.

Přehled filmových tipů na výlety



www.ceskyrajdetem.cz

TIPY
na výlety

ve filmu a pohádkách

 Jak dostat tatínka 
 do polepšovny 

 Jára Cimrman 
 ležící, spící 

 Lotrando a Zubejda
 Máj
 Nejkrásnější hádanka
 Nesmrtelná teta
 O loupežníku Rumcajsovi
 O princezně Jasněnce 

 a létajícím ševci
 O uloupené divožence
 Princ a Večernice 
 Princ Bajaja
 Přijela k nám pouť

 Radúz a Mahulena
 Rumplcimprcampr
 S čerty nejsou žerty 
 Tajemství hradu 

 v Karpatech 
 Zlatovláska 

ZE ZAHRANIČNÍ PRODUKCE:
 Kletba bratří Grimmů 
 Kosmetička a zvíře
 Mission Impossible 4
 Hannibal/Zrození
 Hellboy
 Van Helsing

 Adamovo lože
 Dlaskův statek
 Hrad Frýdštejn
 Hrad Kost 
 Hrad Rotštejn 
 Hrad Valdštejn 
 Hrad Valečov
 Hruboskalské 

 skalní město 
 Kopicův statek 
 Město Jičín
 Město Mladá Boleslav 
 Podsemínský mlýn 

 Podtrosecká údolí — 
 rybníky Věžák, Vidlák 

 Prachovské skály
 Střehomský mlýn  
 Údolí Plakánek
 Vesec u Sobotky  
 Zámek Hrubá Skála
 Zámek Hrubý Rohozec
 Zámek Mnichovo Hradiště
 Zámek Sychrov  
 Zřícenina hradu Trosky
 Zřícenina hradu Zvířetice

Nejznámější filmy a pohádky 
natočené v Českém ráji

Filmaři nejvyhledávanější 
lokality v Českém rájiČeský ráj byl a  stále je rájem filmařů! Důkazem jsou 

desítky filmových míst a na  sto pohádek a filmů vznik-
lých v Českém ráji. Vydejte se s námi po nesmazatelných 
stopách, které tu zanechali filmoví a pohádkoví hrdinové 
všech generací a podlehněte jejich kouzlu. 

Připraveno je pro vás několik tipů na výlety, na jejichž 
trase se potkáte se Zlatovláskou, Princem a  Večernicí, 
Rumcajsem či Vaškem, který ví, Jak dostat tatínka do po-
lepšovny. Zjistíte, kde spával Princ Bajaja, odkud chtěl 
vysvobodit Létající švec princeznu Jasněnku a kde si dát 
větší pozor, abyste nemuseli poznat na  vlastní kůži, že 
S čerty nejsou žerty. Poznáte vesničku, kde s nadšením 
uvítali, že k nim Přijela pouť a  jste-li milovníky recese, 
pak se určitě vydejte na místo, kde byl naposledy spatřen 
český velikán Jára Cimrman...

Pokud se chcete o filmovém Českém ráji dozvědět více, 
navštivte stránky www.ceskyrajdetem.cz, kde najdete 
přehled více než 80 filmů a pohádek natáčených v Čes-
kém ráji i  desítky filmových míst. Nechybí fenomény 
Rumcajsova Jičína, filmového Vesce či povídání o  reži-
sérce Věře Plívové Šimkové. Po regionu můžete putovat 
pěšky, na kole či autem.

Vaše putování si můžete zpestřit s novou mobilní apli-
kací pro chytré telefony „Czech Film Trips“ , která 
vám umožní podívat se přímo na místě, kde se pohádka 
či film natáčely, na úryvek z filmu a  seznámit se s dal-
šími podrobnostmi o  filmu i  konkrétní lokalitě. A  v  ne-
poslední řadě můžete porovnat, jak si filmaři ve  svých 
filmech poradili s  reáliemi daného místa. Aplikace byla 
zhotovena v  rámci projektu České centrály cestovního 
ruchu – CzechTourism „Česko – země jako z filmu“ a ob-
sahuje zhruba padesátku českých a  zahraničních filmů, 
od pohádek přes komedie až po válečná dramata, které 
se natáčely po celé České republice. Český ráj je v rámci 
aplikace představen v sedmi filmech a pohádkách a ně-
kolika filmových místech, které jsou v našem přehledu 
označeny symbolem  Aplikaci je možno stáhnout zdar-
ma na www.zemefilmu.cz.

 Anna: „Pojďte domů! Domů!“
 Vašek: „Už je snídaně?“
 Anna: „Po snídani vyrazíme!“
 Vašek: „Kam? Kam si vyrazíme?“

Tak co třeba vyrazit si do Českého ráje?
Těšíme se na vás!

Český ráj ve filmu a pohádkách

(dialog z filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“, který probíhal u Věžického rybníku)
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