
Pohádková dovolená.. .
V Českém ráji mohou rodiny s dětmi strávit mnoho hezkých 

dnů. A protože pro rodiče není vždy jednoduché docílit, aby jejich 
děti  vnímaly  půvaby  a  zajímavosti  regionu,  je  třeba  jim  nabíd-
nout kromě procházek a poznávání i nějaký ten zážitek. A zážitků 
tento region nabízí dětem celou řadu. 

Už samotné zahájení turistické sezony v regionu „Český ráj dě-
tem“ je pravidelně koncipováno pro rodiny s dětmi. I ukončení tu-
ristické sezony v září v Jičíně je pojato jako tradiční festival, který je 
svátkem dětí i dospělých, kdy na několik dní ovládne město Jičín 
pohádka a pohádkové bytosti. V Českém ráji najdete dostatek pří-
ležitostí k tomu, abyste vaše děti zabavili, odměnili nebo i poučili 
hravou formou. Na řadě míst se konají akce určené pro děti, řada 
zámků i hradů pořádá zkrácené a pohádkové prohlídky, v muzeích 

jsou  organizová-
ny  rukodělné  díl-
ny  určené  dětem 

či rodinám s dětmi. Přehled atraktivit pro rodiny s dětmi je na listu 
Český ráj dětem.

Poutavou  zábavou  v  kombinaci  s  poznáváním  Českého  ráje 
je  motivační  hra  Za pověstmi Českého ráje  o  drobné  odměny, 
vhodná  pro  celou  rodinu,  a  především  pro  dětské  návštěvníky. 
Hra spočívá v putování po určených výletních místech,  s plně-
ním drobných úkolů a sběrem razítek.

Děti  i rodiče jistě zaujme prostředí, ve kterém byly natočeny 
scény z jejich oblíbených pohádek. Vždyť se tu pohádky natáčely 
už v 70. letech, a tak je znají i starší generace. V části Český ráj 
v pohádkách vám připomínáme klasické i moderní pohádky, kte-
ré byly natáčeny na mnoha poutavých místech regionu. V Čes-
kém ráji byly natočeny i velmi úspěšné rodinné filmy – připomeň-
te si jejich známé scény a okřídlená úsloví přímo na konkrétních 
místech, kde byly natočeny. List Český ráj ve filmu 
vás na tato místa pomůže dovést.

Rumcajsova ševcovna, Jičín

www.cesky-raj.info



Families with children can spend many pleasant 
days in Český ráj (Bohemian Paradise). And because 
it is not always easy for parents to make their 
children pay attention to the beauty and interesting 
things in the region, various available activities are 
a welcome addition to walking and learning. The 
Bohemian Paradise region certainly has a lot of 
activities to offer. 

The very beginning of the tourist season in the 
region – Bohemian Paradise for Children – was 
developed for families with children. The tourist 
season closing held in Jičín every September is 
a festival for both children and adults when fairy tale 
characters take control of the town for several days. 
Bohemian Paradise provides a lot of opportunities 
to entertain and educate your children while 
having fun. Children’s events are held in many 
places, castles and chateaux organize fairy-tale 
tours and museums hold craft workshops designed 
for families with children. A comprehensive list of 
activities for families with children is provided in the 
Bohemian Paradise for Children sheet.

The scavenger hunt game entitled “The Legends of 
Bohemian Paradise” is an interesting combination 
of entertainment and learning, suitable for the 
youngest visitors who can win small prizes. The 
objective of the game is to accomplish minor tasks.

Both children and their parents will enjoy 
locations where scenes from their favourite fairy-
tales were shot. Fairy-tales have been filmed in 
Bohemian Paradise since the 1970s, so even older 
generations are familiar with them. The Bohemian 
Paradise in Fairy-Tales section will remind you of 
both traditional and modern fairy-tales that were 
shot in many interesting locations throughout the 
region. Bohemian Paradise was also the venue of 
very successful family films and some co-production 
films that are listed in the Bohemian Paradise in 
Films sheet.

A Fairy-tale Holiday ...
Im Český ráj (Böhmischen Paradies) können Familien mit 

Kindern viele schöne Tage verbringen. Und weil es für die 
Eltern nicht immer einfach ist, zu erreichen, dass ihre Kinder 
die Reize und Sehenswürdigkeiten der Region spüren, muss 
man ihnen neben Spaziergängen und Erkundungen auch 
das eine oder andere Erlebnis anbieten. Und davon gibt es 
in dieser Region für Kinder eine ganze Menge.

Bereits der Start in die touristische Saison in der Region 
„Böhmisches Paradies für Kinder“ ist für Familien mit Kin-
dern konzipiert. Auch das Ende der touristischen Saison im 
September wird als Festival dargeboten – ein Fest für Kinder 
und Erwachsene, an dem für einige Tage Märchengestalten 
die Stadt Jičín beherrschen. Im Böhmischen Paradies finden 
Sie reichlich Möglichkeiten, um Ihre Kinder zu unterhalten 
oder spielerisch bilden können. An einer Reihe von Orten 
finden Veranstaltungen für Kinder statt, eine Reihe von 
Burgen und Schlössern veranstaltet märchenhafte Besichti-
gungen, in den Museen werden Handarbeitswerkstätten 
organisiert, die für Kinder oder für Familien mit Kindern 
bestimmt sind. Eine Übersicht von Möglichkeiten für Fa-
milien mit Kindern finden Sie auf dem Blatt Böhmisches 
Paradies für Kinder.

Eine nette Unterhaltung in Kombination mit der Erkun-
dung des Böhmischen Paradieses ist das Motivationsspiel 
„Auf den Spuren der Sagen des Böhmischen Paradieses“ 
um kleine Preise und Belohnungen, das für die Kinder ge-
eignet ist. Das Spiel besteht aus einer Wanderung und dem 
Erfüllen einfacher Aufgaben.

Die Kinder und Eltern wird sicher jene Umgebung fesseln, 
in welcher Szenen ihrer beliebten Märchen aufgenommen 
worden sind. Denn Märchen wurden hier bereits in den 70. 
Jahren gedreht, somit kennen sie auch bereits die älteren 
Generationen. Im Teil „Böhmisches Paradies in Märchen“ 
erinnern wir Sie an klassische und moderne Märchenfilme, 
welche an zahlreichen fesselnden Orten der Region gedreht 
wurden. Im Böhmischen Paradies wurden auch sehr erfol-
greiche Familienfilme gedreht, aber auch einige bekannte 
Koproduktion – wir erinnern Sie an diese Filme im Blatt 
„Böhmisches Paradies im Film“.

Märchenhafter Urlaub ...
W Českém ráji (Czeskim Raju) mogą rodziny 

z dziećmi spędzić wiele pięknych dni. A ponieważ 
dla rodziców nie jest zawsze łatwe osiągnąć, żeby 
ich dzieci spostrzegały powaby i ciekawostki re-
gionu, należy im poza spacerami i wycieczkami 
zapoznawczymi, zaoferować również i jakieś do-
znania. I doznań dostarcza ten region całą masę. 

Już rozpoczęcie sezonu turystycznego w regio-
nie, pod nazwą „Czeski Raj dzieciom”, przeznaczo-
ny jest dla rodzin z dziećmi. Również zakończenie 
sezonu turystycznego we wrześniu w Jicinie, zo-
stało przygotowane, jako festiwal – święto dzieci 
i dorosłych, w ramach którego na kilka dni opa-
nują Jicin bajkowe istoty. W Czeskim Raju można 
znaleźć wiele okazji do tego, żebyście pobawili 
albo też pouczyli swoje dzieci formą zabawy. 
Na wielu miejscach odbywają się imprezy dla dzie-
ci, szereg pałaców i zamków organizuje bajkowe 
zwiedzanie, w muzeach organizują warsztaty 
rękodzieła, przeznaczone dla dzieci czy rodzin 
z dziećmi. Przegląd możliwości dla rodzin z dziećmi 
można znaleźć na liście Czeski Raj dzieciom.

Zabawą, w kombinacji z poznawaniem Czeskie-
go Raju, jest gra Za opowieściami Czeskiego Raju 
o drobne nagrody, nadająca się dla zwiedzają-
cych dzieci. Gra polega na wędrówce, połączonej 
z wypełnianiem drobnych zadań.

Dzieci i rodzice zapewne zainteresuje środowis-
ko, w którym zostały nakręcane sceny z ich ulubi-
onych bajek filmowych. Przecież bajki tu kręcono 
już w 70 latach, i tak je już znają nawet starsze 
generacje. W części Czeski Raj w bajkach przypo-
mnimy Państwu klasyczne i nowoczesne bajki, 
które zostały nakręcone w wielu ciekawych miej-
scach regionu. W Czeskim Raju zostały nakręcone 
również bardzo udane filmy rodzinne, ale kręcono 
tu również i niektóre ze znanych filmów kopro-
dukcyjnych – przypomnimy je Państwu na stronie 
Czeski Raj w filmie.

Bajkowy urlop ...

V mapě jsou zakresleny turistické cíle s nabídkou zaměřenou na rodiny s dětmi.
The map shows tourist destinations offering services for families with children.
In der Karte sind touristische Ziele mit Angeboten für Familien mit Kindern eingezeichnet.
W mapie zaznaczone są cele turystyczne z ofertą skierowaną do rodzin z dziećmi.

 Hrad
 Castle / Burg / Zamek

 Zámek
 Chateau / Schloss / Pałac 

 Zřícenina
 Castle ruins / Burgruine/
 Ruiny zamku

 Muzeum
 Museum / Museum / Muzeum

 Dětská představení
 Children’s performances
 Kindervorstellung / 
 Występy dla dzieci

 Tvořivé dílny
 Creative workshops / 
 Handwerksstätten/
 Warsztaty twórcze

 Zoologická zahrada
 Zoo / ZOO / Ogród zoologiczny

 Filmové místo
 Film location / Filmort / 
 Miejsce filmowe



Pro děti mohou být atraktivní pěší výlety Českým rájem i samy 
o sobě. Procházka bludištěm v Besedických skalách, pohádkový-
mi Prachovskými skalami nebo monumentálním Hruboskalskem 
dokáže nadchnout dětskou fantazii. A pokud k výletu přidáte 
ještě nějaký „bonbónek“, budou se do Českého ráje jistě rády 
vracet. Můžete jim dopřát některou z letních jízd parním vla-
kem, nechat je hledat správné odpovědi na Lesní naučné stezce 
v Sedmihorkách, na Rumcajsově stezce nebo zavést je do Muzea 
panenek a medvídků v Troskovicích či v Rovensku p. Tr.

Mnohá muzea v regionu mají dětské koutky nebo jiné speciali-
ty pro děti. Regionální muzeum a galerie Jičín – Muzeum hry má 
interaktivní styl prohlídky, který vaše děti i vás zaujme. V Jičíně 
je řada příležitostí pro pobavení dětí – Galerie Rumcajsův svět 
Radka Pilaře nebo Rumcajsova ševcovna. Během turistické sezo-
ny zde můžete na ulici potkat i Rumcajse a Manku. A vždy v září 
se tu odehrává festival Jičín – město pohádky. V Muzeu České-
ho ráje v Turnově připravují řemeslné výtvarné dílny a animační 
programy. Výstavy a akce pro děti pořádají i další muzea, např. 
v městském paláci Templ v Mladé Boleslavi jsou organizovány 
interaktivní programy, v Muzeu Mladoboleslavska je k dispozici 
muzejní herna Muzeion, Škoda Muzeum nabízí doplňkové služby 
pro děti.

Na hradech a zámcích v Českém ráji je pro dětské návštěvníky 
připravena bohatá nabídka. Např. na zámku Sychrov jsou zkráce-
né prohlídky zámku pro děti s princeznou. Pro děti i pro zvídavé 
dospělé je tu výstava „TECHNOPOLIS“, zaměřená na vědu a tech-
nologie. Hrad a zámek Staré Hrady má zasloužený přídomek 
„Pohádkové Staré Hrady“ – tři ze čtyř prohlídkových okruhů jsou 
zaměřeny na pohádkové bytosti. Čtvrtý okruh představuje dě-
tem i dospělým „Jak se žilo za císaře pána“. Také na zámku v Mni-
chově Hradišti, na hradě Valdštejn, na hradě Kost či na zámku 
v Dětenicích jsou vedle řady akcí pro děti organizovány i netra-
diční a pohádkové prohlídky. Na hradě Kost můžete také „Otevřít 

Český ráj dětem

13. komnatu“. Kat Heřman vám např. v mučírně bude vyprávět 
o tom, jak se obsluhuje ten který mučící nástroj.

Dětem jsou určeny také rukodělné a výtvarné dílny v Želez-
ném Brodě a v Turnově, kde si děti mohou vyrobit šperk podle 
vlastního nápadu, i Řemeslné soboty v Jíloveckých roubenkách 
v Semilech. Pravidelná dětská divadelní představení se konají 
na Bělišti v Železném Brodě, v Jičíně, na Dlaskově statku v Do-
lánkách u Turnova nebo v muzeu v Mnichově Hradišti.

Při dobrém počasí se nabízí návštěva přírodního zábavní-
ho parku Šťastná země v Radvánovicích, kde se konají od jara 

do podzimu přitažlivé programy s doprovodnými aktivitami 
a řada atrakcí – houpačky, prolézačky, lanovky, lezecké stěny či 
rýžoviště s českými granátky. Od jara do podzimu se tu konají 
zajímavé akce a připraveny jsou i speciální programy pro školy. 
Ve Výletním areálu v Pěnčíně jsou možné prohlídky brusírny 
skleněných perlí, kozí farmy a sýrárny, návštěva Zemědělského 
muzea, nebo si lze vyrobit vlastní bižuterii. Minizoo a zahrada 
DDM Mladá Boleslav je oázou mladých botaniků a zoologů.

Aktuální informace najdete
na www.ceskyrajdetem.cz.

Hrad a zámek Staré Hrady

Šťastná země, Radvánovice Rukodělné dílny Zámek Sychrov

Zámek DěteniceGalerie Rumcajsův svět Radka Pilaře, Jičín
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Children enjoy taking interesting trips. If these 
trips come with an “added bonus”, your children will 
be even happier and would certainly enjoy Český ráj 
(Bohemian Paradise). You can take them on one of the 
summer steam train rides or to the Museum of Dolls 
and Teddy Bears in Troskovice and Rovensko p. Tr.

Many museums in the region offer special 
programmes for children such the Museum of the 
Mladá Boleslav Region where a museum playroom 
is available. The Museum of Bohemian Paradise in 
Turnov and the Municipal Palace “Templ” in Mladá 
Boleslav prepare animation programmes for children. 
The Regional Museum and Gallery in Jičín – the 
Museum of Plays offer interactive tours; and when 
in Jičín, visit Radek Pilař’s Rumcajs’ World Gallery 
and Rumcajs’ Shoemaker’s Shop. During the season, 
you can even meet fairy-tale characters Rumcajs and 
Manka in the streets. 

Castles and chateaux in Bohemian Paradise offer 
a wide selection of activities for children, such as 
shorter tours of the Sychrov Chateau with a princess. 
Both children and curious adults will appreciate the 
exhibition on science and technology at the chateau. 
The Staré Hrady Castle and Chateau is rightfully 
nicknamed “The Fairytale Staré Hrady” – three out 
of four tours have something to do with fairytale 

characters. Both chateaux are open all year round and 
on weekends they offer special activities for families 
with children. Shorter tours and tours with fairytale 
characters are also organised at Mnichovo Hradiště 
Chateau, Valdštejn Castle, Kost Castle, Dětenice and 
Sychrov Chateaux, accompanied by many children’s 
activities. 

Children can also attend one of the arts and crafts 
workshops in Železný Brod and Turnov where they 
can make their own jewels. Other events include the 
Craftsmen’s Saturday held in the Jílovice log houses in 
Semily. 

When the weather is good, be sure to enjoy the 
Šťastná země (Happy Land) natural amusement park 
in Radvánovice where interesting programmes with 
accompanying activities and many attractions are 
held from spring to fall. The recreational compound 
in Pěnčín offers tours of a cutting shop specialising 
in glass beads, a goat farm and a cheese factory. You 
can also visit the Agricultural Museum and you can 
also try your hands at making your own bijouterie. 
The Mini Zoo and Garden in the Children’s Centre in 
Mladá Boleslav are an oasis for your young botanists 
and zoologists.

For current information, go to www.ceskyrajdetem.cz.

Bohemian Paradise for Children

Für Kinder können interessante Ausflüge attrak-
tiv sein. Und wenn Sie zum Ausflug noch ein kleines 
„Bonbon“ reichen, werden die Kinder sicher gern in 
das Český ráj (Böhmische Paradies) zurückkehren. 
Sie können ihnen eine der Sommerfahrten mit der 
Dampflok gönnen oder sie in die Puppen- und Bä-
ren-Museen in den Städten Troskovice oder Rovensko 
pod Troskami mitnehmen.

Zahlreiche Museen in der Region bieten spezielle 
Programme für Kinder. Im Museum der Region Mladá 
Boleslav z. B. steht ein Museumsspielraum zur Ver-
fügung. Im Museum des Böhmischen Paradieses in 
Turnov und im Stadtpalast Templ in Mladá Boleslav 
werden Animationsprogramme vorbereitet. Das Regi-
onalmuseum und Galerie in Jičín – Spielmuseum bie-
tet eine interaktive Form der Besichtigung, in Jičín be-
findet sich die Galerie Welt des Räubers Rumcajs des 
Zeichners Radek Pilař sowie dessen Schusterwerkstatt 
des Räubers Rumcajs. Während der Saison können Sie 
hier dem Räuber Rumcajs und seiner Frau Manka auf 
der Straße begegnen.

Auf den Burgen und Schlössern im Böhmischen 
Paradies ist für die Kinder ein reiches Angebot vorbe-
reitet. So sind z. B. auf dem Schloss Sychrov verkürzte 
Schlossführungen für Kinder mit einer Prinzessin vor-
bereitet. Für Kinder und wissbegierige Erwachsene 
befindet sich hier eine Ausstellung über Wissenschaft 
und Technologien. Die Burg und das Schloss Staré 
Hrady haben das verdiente Prädikat „Märchenhaf-
te Staré Hrady“ – drei von vier Besichtigungstrassen 

sind Märchengestalten gewidmet. Beide Schlösser 
sind ganzjährig geöffnet und sie erweitern an den 
Wochenenden ihr Angebot um Veranstaltungen für 
Familien mit Kindern. Auf dem Schloss in Mnichovo 
Hradiště, auf der Burg Valdštejn, auf der Burg Kost, 
oder auf dem Schloss in Dětenice und Sychrov werden 
neben einer ganzen Reihe von Veranstaltungen für 
Kinder weiter verkürzte oder märchenbezogen Besich-
tigungen organisiert.

An Kinder richten sich weiter die Handarbeits- und 
Kunstwerkstätten in Železný Brod und in Turnov, in 
denen die Kinder ihren eigenen Schmuck basteln kön-
nen, weiter die Veranstaltung „Handwerkssamstage“ 
auf dem Freizeitgelände in den gezimmerten Block-
häusern „Jílovecké roubenky“ in der Stadt Semily.

Bei schönem Wetter bietet sich der Besuch des in der 
Natur gelegenen Freizeitparks Šťastná země (Glückli-
ches Land) in der Ortschaft Radvánovice an, in dem 
von Frühjahr bis Herbst attraktive Programme mit 
Begleitveranstaltungen und einer ganzen Reihe von 
Attraktionen stattfinden. Auf dem Freizeitgelände 
in der Ortschaft Pěnčín werden Besichtigungen der 
Glasperlenschleiferei, der Ziegenfarm und der Käserei 
sowie des Landwirtschaftsmuseums angeboten, oder 
man kann hier seinen eigenen Modeschmuck herstel-
len. Der Minizoo und der Garten DDM in Mladá Bo-
leslav ist eine Oase für junge Botaniker und Zoologen.

Aktuelle Informationen finden Sie unter 
www.ceskyrajdetem.cz.

Böhmisches Paradies für Kinder

Dla dzieci mogą być atrakcyjne wycieczki. A jeże-
li do wycieczki zostanie dołożony jeszcze jakiś tam 
„cukierek”, to będą do Českého ráje (Czeskiego Raju) 
na pewno lubiły wracać. Można im zorganizować 
niektórą z letních jízd parním vlakem (letnich prze-
jażdżek pociągiem parowym) albo ich zaprowadzić 
do Muzeum Lalek i Misiów w Troskowicach albo w 
Rovensku pod Troskami.

Dużo muzeów w regionie oferuje specjalności dla 
dzieci. Na przykład w Muzeum Mladoboleslavska jest 
oddana do dyspozycji muzealna sala zabaw. W Mu-
zeum Czeskiego raju w Turnowie i w pałacu miejskim 
Templ w Mlade Boleslavi przygotowują programy 
animacyjne. Regionalne Muzeum i Galeria Jicin – 
Muzeum Gier oferuje interaktywny styl zwiedzania, 
w Jicinie znajduje się Galeria Świat Rumcajsa Radka 
Pilarza albo Warsztat szewski Rumcajsa. W trakcie se-
zonu można tu na ulicach spotkać Rumcajsa i Hankę.

W zamkach i pałacach Czeskiego Raju jest przy-
gotowana dla zwiedzających dzieci bogata oferta. 
Na przykład w Pałacu Sychrów są skrócone trasy 
do zwiedzania dla dzieci z księżniczką. Dla dzieci i dla 
ciekawskich dorosłych tu jest przygotowana wysta-
wa, która jest poświęcona nauce i technologii. Zamek 
i pałac Staré Hrady posiada zasłużony przydomek 
„Bajkowe Stare Hrady” – trzy z czterech okrężnych 

tras do zwiedzania są nastawione na postacie z bajek. 
Wymieniony pałac i zamek otwarte są przez cały rok 
i swoją ofertę poszerzają na weekend o imprezy dla 
rodzin z dziećmi. W pałacu w Mnichowym Grodzisku, 
w zamku Waldsztejn, w zamku Kość, czy w pałacu 
Dziecienice i w Sychrově (Sychrów) są obok wielu 
imprez dla dzieci organizowane również skrócone, 
albo bajkowe trasy do zwiedzania.

Dla dzieci przeznaczone są również warsztaty ręko-
dzieła i warsztaty artystyczne w Železném Brodě (Żela-
znym Brodzie) i w Turnově (Turnowie), gdzie dzieci mogą 
sobie zrobić własną biżuterię, i w Sobótce Rękodzieła w 
Jilowieckich chałupach wieńczonych w Semilach.

W czasie dobrej pogody można również zwiedzić 
naturalny park zabaw Szczęśliwy kraj w Radváno-
vicích (Radwanowice), gdzie odbywają się od wiosny 
do jesieni ciekawe programy, połączone z działalno-
ściami towarzącymi i mnóstwem atrakcji. W Zespole 
wycieczkowym w Pieńczynie można zwiedzić warsz-
taty szlifierskie szklanych paciorków, fermy kóz i pro-
dukcję serów, Muzeum Rolnictwa albo można sobie 
również wyprodukować własną biżuterię. Mini ogród 
zoologiczny i ogród Domu Dziecka i Młodzieży Mlada 
Boleslav jest oazą dla młodych botaników i zoologów.

Aktualne informacje można znaleźć na 
www.ceskyrajdetem.cz.

Czeski Raj dzieciom

Slavnosti slámy, Šťastná země, Radvánovice

Festival Jičín-město pohádky

Prachovské skály

Sobotecký jarmark



K  Českému  ráji  se  váže  množství  legend  a  pověstí.  Z  těchto 
příběhů, které se možná staly, možná nestaly, vychází zábavná 
motivační hra pro malé i velké cestovatele Za pověstmi České-
ho ráje, vhodná pro celou rodinu, ale především pro dětské ná-
vštěvníky. Hra spočívá v putování s plněním úkolů a sběrem ra-
zítek po určených výletních místech. Průvodcem a pomocníkem 
vám bude Mapa turistických cílů a Cestoknížka, do které se při 
putování sbírají soutěžní razítka a plní úkoly. V ní jsou vypsána 
VÝLETNÍ MÍSTA – hrady, zámky, muzea, rozhledny a další turis-
tické cíle, kde za návštěvu objektu obdržíte otisk razítka do Ces-
toknížky. Z této hry také vychází scénář každoročního zahájení 
sezony Český ráj dětem. Tam se objevují právě postavy z pověs-
tí, které můžete vidět v regionu i na putovní výstavě Za pověst-
mi Českého ráje.

Vždy za nasbírání 5 různých razítek a splnění úkolu v Cesto- 
knížce obdržíte ve SMĚNÁRNĚ (informační centrum) bonusovou 

kartu a drobnou věcnou cenu. Za každých dalších 5 razítek zís-
káte  opět  bonusovou  kartu  a  cenu.  Počet  razítek  se  sčítá,  čím 
více razítek nasbíráte, tím hodnotnější ceny dostanete. Bonuso-
vá karta slouží jako volná nebo zlevněná vstupenka na některou 
turistickou  službu,  kterou  si  můžete  vybrat  z  aktuální  nabídky 
BONUSOVÝCH MÍST. Musíte ji vyčerpat ve stejném roce, kdy jste 

ji  získali.  Aktuální  přehled  bonusových 
míst  naleznete  v  informačních  centrech 
a najdete na www.ceskyrajdetem.cz.

Za  splnění  všech  úkolů  v  Cestoknížce 
a nasbírání všech potřebných razítek pak 
získá dětský cestovatel tričko s logem hry 
a herní certifikát. Pokud se vám nepoda-
řilo v  jednom roce získat dostatečný po-
čet  razítek,  nevadí.  Cestoknížku  můžete 

použít i při vašich dalších pobytech v Čes-
kém  ráji.  Razítka  z  předchozích  sezon  se 
počítají i v sezoně následující. 

Se  zakoupením  Cestoknížky  obdržíte 
i přebal, do něhož lze sbírat pohlednico-
vé  karty,  na  kterých  jsou  další  pověsti. 
Pohlednicové karty získáte na vybraných 
výletních místech (za zakoupení vstupen-
ky či upomínkového předmětu). Pohádko-

vé  příběhy  vám  přiblíží  brožura  Dvanáct 
pověstí  Českého  ráje.  Můžete  obdivovat 
krásu  Českého  ráje,  stačí  se  jen  rozhlí-
žet.  Titul  „Všudybyl,  který  všude  v  Čes-
kém ráji byl“ máte s Cestoknížkou v ruce 
na dosah.

VÝLETNÍ MÍSTA
Bozkov – vyhlídkový ochoz kostela Navštívení Panny Marie * Bozkovské dolomitové jeskyně * Dlaskův statek * Hrad a zámek 

Staré Hrady u Jičína * Hrad Kost * Hrad Valdštejn * Maloskalská galerie – Boučkův statek * Městská galerie Vlastimila Rady * Městské 
informační středisko Rovensko pod Troskami * Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou * Městské muzeum Nová Paka – 
Klenotnice drahých kamenů * Městské muzeum v Železném Brodě * Městské muzeum v Železném Brodě, expozice Běliště * Městský 
palác Templ, Mladá Boleslav * Muzeum a Pojizerská galerie Semily * Muzeum Českého ráje, Turnov * Muzeum drahých kamenů, 
Votrubcův lom * Muzeum města Mnichovo Hradiště * Muzeum Mladoboleslavska * Muzeum panenek a medvídků pod Troskami 
* Muzeum přírody Český ráj * Muzeum techniky v Loukově * Památník Foerstrova rodu * Prachovské skály * Regionální muzeum 
a galerie Jičín – Muzeum hry * Rozhledna Dubecko * Rozhledna Kozákov * Rumcajsova ševcovna * SUPŠ sklářská Železný Brod * Škoda 
Muzeum * Valdická brána * Valdštejnská lodžie * Vlastivědné muzeum Železnice * Vyhlídková věž Staré radnice * Výletní areál Pěnčín 
* Zámecké sklepení Sychrov * Zámek Dětenice * Zámek Hrubá Skála * Zámek Hrubý Rohozec * Zámek Humprecht * Zámek Lomnice 
nad Popelkou * Zámek Mnichovo Hradiště * Zámek Sychrov * Zřícenina hradu Frýdštejn * Zřícenina hradu Michalovice * Zřícenina 
hradu Rotštejn * Zřícenina hradu Trosky * Zřícenina hradu Valečov * Zřícenina hradu Vranov – Pantheon * Zvonice v Rovensku p. Tr.

Za pověstmi 
Českého ráje

Zahájení turistické sezony – Český ráj dětem
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Český ráj (Bohemian Paradise) is associated 
with many legends and tales that give rise to 
the scavenger hunt game for both young and 
adult travellers. The game is called “The Legends 
of Bohemian Paradise” and its objective is to 
accomplish tasks and collect stamps at designated 

tourist locations. You will receive the Map of 
Tourist Destinations and the Travel Book to guide 
you through the game and to collect stamps 
and accomplish tasks. As a bonus you will receive 
minor prizes. If you accomplish all tasks, you will be 
awarded the title “Bohemian Paradise Expert”.

The Legends of Bohemian Paradise

An den Český ráj (Böhmisches Paradies) knüpfen 
zahlreiche Legenden und Sagen an, auf die sich ein 
Motivationsspiel für kleine und große Forschungs-
reisende auf den Spuren der Sagen des Böhmischen 
Paradieses bezieht. Das Spiel beruht auf Wande-
rungen mit Erfüllen von Aufgaben und Sammeln 
von Stempeln an bestimmten Ausflugsorten. Als 

Führer dient die Landkarte touristischer Ziele und 
das Wegbuch, in welches bei den Wanderungen 
die Stempel gesammelt, sowie die erfüllten Auf-
gaben eingetragen werden, wofür es einen Bonus 
und eine kleine Belohnung gibt. Die Erfüllung aller 
Aufgaben ist Bedingung für die Erlangung eines 
Ehrentitels.

Auf den Spuren der Sagen des Böhmischen Paradieses

Z Českým rájem (Czeskim Rajem) wiąże się mnó-
stwo legend i opowieści. Na tych opowieściach, 
które są może prawdziwe, albo może i nie, zało-
żona jest zabawna gra motywacyjna dla małych 
i dużych podróżników Za opowieściami Czeskie-
go Raju, którą może grać cała rodzina, ale przede 
wszystkim dzieci i zwiedzający. Gra polega na wę-
drowaniu, związanym z wypełnianiem zadań i ko-
lekcjonowaniem pieczątek, ze wskazanych miejsc 
wycieczkowych. Przewodnikiem i pomocnikiem dla 
Państwa, będą Mapa celów turystycznych i Ksią-
żeczka podróżnika, do której podczas wędrówki 
zbierane są pieczątki i są wypełniane zadania. W 
niej są również wypisane MIEJSCA WYCIECZKO-
WE – zamki, pałace, muzea, wieże i miejsca wido-
kowe i inne cele turystyczne, gdzie za zwiedzenie 
obiektu można do Książeczki podróżnika otrzymać 
pieczątkę. Z tej gry wywodzi się scenariusz corocz-
nego rozpoczęcia sezonu Czeski Raj dzieciom. Tam 
właśnie pojawiają się postacie z opowieści, które 
można zobaczyć w regionie i na wędrownej wy-
stawie Za pověstmi Českého ráje (Za opowieściami 
Czeskiego Raju).

Za 5 uzbieranych różnych pieczątek i wypełnione 
zadanie w Książeczce podróżnika, można w KAN-
TORZE (centrum informacyjne) otrzymać kartę bo-
nusową i drobną nagrodę rzeczową. Ilość pieczątek 
sumuje się, to znaczy, czym więcej pieczątek uzbie-
rasz, tym masz większą szansę otrzymać cenniejszą 

nagrodę. Karta bonusowa służy również, jako wol-
na karta wstępu albo bilet wstępu ze zniżką na nie-
którą z usług turystycznych, którą można sobie 
wybrać z aktualnej oferty BONUSOWYCH MIEJSC. 
Należy ją wyczerpać w tym samym roku, w którym 
ją otrzymaliście. Aktualny przegląd miejsc bonuso-
wych można znaleźć w centrach informacyjnych 
i na stronach internetowych www.ceskyrajdetem.cz.

Za wypełnienie wszystkich zadań w Książeczce 
podróżnika i uzbieranie wszystkich wymaganych 
pieczątek, podróżnik następnie uzyska koszulkę 
z logo gry i certyfikat gry. Jeżeli w jednym roku 
nie uda się uzyskać potrzebną ilość pieczątek, nie 
szkodzi. Książeczkę podróżnika można wykorzy-
stać również podczas następnych pobytów w Cze-
skim raju. Pieczątki z poprzednich sezonów można 
uwzględnić również w następnych sezonach.

Razem z zakupioną Książeczką podróżnika otrzy-
masz również okładkę, do której można zbierać 
karty widokowe, na których znajdują się następne 
opowieści. Karty widokowe można otrzymać w 
wybranych miejscach wycieczkowych (za zakupio-
ne bilety wstępu albo przedmioty upominkowe). 
Opowieści bajkowe przybliży Państwu broszura 
Dwanaście opowieści z Czeskiego Raju. Można po-
dziwiać piękna Czeskiego Raju, wystarczy się tylko 
rozglądać. Opowieść z tytułem „Wszędziebył, któ-
ry wszędzie w Czeskim Raju był”, jest do uzyskania 
z Książeczką podróżnika.

Za opowieściami Czeskiego Raju

  Směnárna
 Miejsca wycieczkowe

Zahájení turistické sezony – Český ráj dětem
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Český ráj je i rájem filmařů. Hlavně filmařů – pohádkářů! Tato 
nabídka je určena pro ty, kteří chtějí spojit poetiku českých po-
hádek s konkrétními místy natáčení a dozvědět se něco nového 
a zajímavého. Všechny pohádky, kterým jako kulisa posloužilo 
kouzelné prostředí regionu, asi málokdo dokáže vyjmenovat. 
My vám proto většinu z nich připomeneme.

Už v r. 1970 byla v Českém ráji filmována pohádka Radúz 
a Mahulena s Janem Třískou a Magdou Vašáryovou v titulních 
rolích. Najdete v ní scény ze zámeckého parku Sychrov a scény 
z hradeb hradu Kost. 

Klasický pohádkový film Princ Bajaja se na zámku Hrubá Ská-
la natáčel o rok později. Na zámku žila princezna Slavěna (M. 
Vašáryová) se svým otcem (G. Opočenský), na nádvoří se konal 
rytířský turnaj, z hradeb do propasti byli shozeni loupeživí rytíři. 
Nezapomenutelné je i Bajajovo (Adamovo) lože, zahrál si i Věžic-
ký rybník nebo Kopicův statek (hostinec). 

Výpravný film O princezně Jasněnce a létajícím ševci byl 
natočen v r. 1987 z části na hradě Frýdštejn. „Černý hrad“ byl 
v pohádce sídlem čarodějnic, které z pomsty unesou princeznu 
Jasněnku do tajemné věže svého hradu.

Hudební pohádka Zlatovláska podle K. J. Erbena byla natáče-
na v r. 1973 na zámku Sychrov s J. Kotrbovou v titulní roli, jejího 
otce hrál L. Pešek.

Z r. 1978 pochází dobrodružná pohádka Kočičí princ, v níž jsou 
hlavními hrdiny děti správce na zámku Hrubá Skála. Ten se obje-
vuje i v exteriérových záběrech především z cesty do Sedmiho-
rek. Dále je zde vidět zahrada a oranžerie zámku Sychrov.

Český ráj 
v pohádkách

Krásnou pohádku Princ a Večernice podle B. Němcové natočil 
v r. 1978 V. Vorlíček s V. Menšíkem (král), L. Šafránkovou (Večer-
nice) a R. Brzobohatým (Mrakomor). V pohádce si zahrál hrad 
Trosky a Kopicův statek.

Dobrodružná Malá mořská víla podle Andersenovy pohád-
ky vypráví o nešťastné lásce. Režisér K. Kachyňa natáčel v r. 
1976 scény na začátku Císařské chodby v Prachovských ska-

lách, kdy otec (R. Lukavský) přesvědčuje ve vodní říši svou dceru 
(M. Šafránková), že podmořský život je lepší než pozemský.

Na motivy B. Němcové natočil H. Bočan v r. 1984 klasickou 
pohádku S čerty nejsou žerty, jednu z nejoblíbenějších českých 
pohádek. Řada scén je natáčena v Českém ráji, např. u mlýna 
ve Střehomi, ve Vesci u Sobotky, u Rotštejna. Ve filmu se objeví 
i záběry z hradu Kost. 

Festival Jičín - město pohádky

Zřícenina hradu Frýdštejn – sídlo zlých čarodějnic v pohádce „O princezně 
Jasněnce a létajícím ševci“

Zámek Sychrov – sídlo krále v pohádce „Zlatovláska“

Zřícenina hradu Valečov – zde je pří- 
střešek, který byl obydlím skřítka
v pohádce „Rumplcimprcampr“

Rumcajsova ševcovna, Jičín
Okolí hradu Rotštejn – vstup do pekla 

v pohádce „S čerty nejsou žerty“
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Český ráj (Bohemian Paradise) is also a paradise for 
film-makers, especially for those who make fairy-tales! 
It is not difficult to find fairytale locations for shooting 
in the region. Chateau parks and courtyards, Kost, 
Frýdštejn, Valečov, Valdštejn, Trosky and Zvířetice castles, 
Věžický rybník pond, Kopicův and Dlaskův statek (farms), 
the Emperor’s Corridor in Prachovské skály (rocks), 
Podsemínský mlýn (mill) and the mill in Střehom and 
the village square in Vesec are only some of the places 
that have appeared in film fairy tales. Next to Jičín is 

Řáholec forest where highwayman Rumcajs, a popular 
Czech fairytale character, his wife Manka and son Cipísek 
used to live. Foreign film crews have also used Bohemian 
Paradise on several occasions; the US comedy The 
Beautician and the Beast was filmed both in the interiors 
and exteriors of the Sychrov Chateau.

A full list of fairy-tales and film locations can be found 
at www.ceskyrajdetem.cz where you can also learn about 
hiking and cycling trips to film and fairytale locations in 
Bohemian Paradise.

Bohemian Paradise in Fairy-Tales

Český ráj (Böhmische Paradies) ist gleichzeitig ein Para-
dies für Filmemacher. Hauptsächlich für Regisseure-Mär-
chenfilmemacher! Es ist wirklich nicht schwierig, hier eine 
ganze Reihe von „märchenhaften Orten“ zum Drehen 
zu finden. Die Schlossparks und Schlosshöfe, die Burgen 
Kost, Frýdštejn, Valečov, Valdštejn, Trosky und Zvířetice, 
der Weiher Věžický rybník oder die historischen Landgü-
ter Kopicův und Dlaskův statek, der Felsenpfad Císařská 
chodba im Felsengebiet Prachovské skály, die historische 
Mühle Podsemínský mlýn oder die Mühle in der Ortschaft 
Střehom, der Dorfplatz im Dorf Vesec, - dies sind bei Wei-
tem nicht alle Orte, welche in Märchenfilmen „mitspie-
len“ konnten. Bei der Stadt Jičín befindet sich auch der 

Wald Řáholec, in dem der Räuber Rumcajs mit seiner Frau 
Manka und dem Hund Cipísek aus den populären Zei-
chentrickfilmen hausten. Aber auch Filmteams aus dem 
Ausland sind öfters ins Böhmische Paradies gekommen – 
so wurde z. B. die US-Märchenkomödie „Die Kosmetike-
rin und das Biest“ (The Beautician and the Beast) in den 
In- und Exterieurs des Schlosses Sychrov gedreht. 

Eine Übersicht der Märchenfilme und der Drehorte fin-
den Sie unter www.ceskyrajdetem.cz. Dort erfahren Sie 
Näheres über das Angebot von Wanderungen und Fahr-
radausflügen auf den Spuren des Films und der Märchen 
im Böhmischen Paradies.

Das Böhmische Paradies in Märchen 

Český ráj (Czeski Raj), to również raj dla fil-
mowców. Głównie filmowców – bajkarzy! Nie 
jest ciężkie znaleźć tu szereg odpowiednich 
„miejsc bajkowych” do kręcenie bajek. Parki pa-
łacowe i dziedzińce, zamki Kost (Kość), Frýdštejn 
(Frydsztajn), Valečov (Waleczów), Valdštejn (Wal-
dzstejn), Trosky (Troski) i Zvířetice (Zwierzecice), 
Věžický rybník (staw Wieżycki) albo Kopicův czy 
Dlaskův statek (Kopiców czy Dlasków dworek), 
Korytarz Cesarski w Prachovských skalach (Pra-
chowskich Skałach), Podsemínský młyn czy młyn 
w Střehomi (Strzegomi), rynek wiejski w Vesci (We-
scu), to wcale jeszcze nie wszystkie miejsca, które 
„grały” w bajkach filmowych. W okolicach Jicina 
znajduje się las Rzaholec, gdzie mieszkał rozbójnik 
Rumcajs z Hanką i Cypiskiem, z popularnych kre-
skówek. Również zagraniczne ekipy filmowców 
nie raz zagościły w Czeskim Raju – na przykład 
amerykańska komedia bajkowa „Piękna i Borys 
Bestia” (The Beautician and the Beast) była na-
kręcana we wnętrzach i eksterierach pałacu Sy-
chrov (Sychrów).

Lista bajek i miejsc filmowych można znaleźć 
na www.ceskyrajdetem.cz. Tam można dowie-
dzieć się o ofercie pieszych lub kolarskich wycie-
czek za filmem i bajką do Czeskiego Raju.

Czeski Raj w bajkach

Rumplcimprcampr je adaptací pohádky na motivy J. Wericha. 
Byla v r. 1997 natáčena především na zámku Frýdlant, část scén 
vznikla i v Českém ráji na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova 
a u zříceniny hradu Valečov.

Pohádka O uloupené divožence byla natočena r. 2007 z velké 
části v Českém ráji. Hraběcí syn Robert utíká z domova, z hradu 
Kost. Se svými kamarády se usadí na zřícenině hradu Zvířetice, 
kde žijí i skřítkové. Ve filmu jsou i záběry z hradu Valdštejn či 
z okolí Podsemínského mlýna ad.

Inspirací pro film Nejkrásnější hádanka se staly Drdovy po-
hádky. Část filmu byla natáčena r. 2008 na zámku Sychrov.

Na motivy klasické pohádky Rozum a štěstí K. J. Erbena napsal 
Z. Zelenka pohádku Nesmrtelná teta. Ve filmu z r. 1993 je zámek 
Sychrov (schodiště, kaple atd.) a Kopicův statek (hloupý Matěj si 
zde hledá nevěstu).

Pohádku Kouzelná tetička Valentýna v titulní roli s L. Šafrán-
kovou natočila J. Turnovská z velké části na zámku Dětenice. Za-
hrály si zde interiéry zámku, zahrada, altán v zahradě.

To vše není ani zdaleka výčet všech pohádek a „filmových“ míst 
– můžete se třeba zastavit i v kraji kolem Jičína a setkat se s lou-
pežnickou Rumcajsí rodinou. Přehled pohádek i filmových míst 
najdete na www.ceskyrajdetem.cz. Tam se dozvíte i o nabídce pě-
ších či cyklistických výletů za filmem a pohádkou do Českého ráje.

Zřícenina hradu Trosky – sídlo čaroděje Mrakomora v pohádce 
„Princ a Večernice“

Vesec u Sobotky – dům babičky Petra Máchala z filmu „S čerty nejsou žerty“ Střehomský mlýn – Máchalův mlýn z pohádky „S čerty nejsou žerty“

Zámek Hrubá Skála – na zámku žila princezna Slavěna 
v pohádce „Princ Bajaja“

Kopicův statek  - princ ve filmu „Princ a Večernice“ na dvoře 
bojoval s lumpy, kteří byli ve skutečnosti jeho švagři



Český ráj je rájem i pro filmaře, kteří chtějí natočit úspěšný ro-
dinný film. Chcete-li si připomenout některé nesmrtelné scény 
z vašich oblíbených filmů, máte-li chuť si v autentickém prostře-
dí zopakovat některou okřídlenou hlášku z filmového plátna, 
navštivte místa, kde se některé filmové hity natáčely.

Zatím nejúspěšnější českou filmovou komedií je film Jak do-
stat tatínka do polepšovny. Herecké výkony T. Holého, J. Preiso-
vé a F. Němce jsou stále v živé paměti. Poezii příběhu podtrhuje 
i prostředí Českého ráje, kde byl Marií Poledňákovou v r. 1978 
z velké části natočen – v Hruboskalském skalním městě, u Věžic-
kého rybníka, u rybníka Vidlák, ve Vesci u Sobotky, u Podsemín-
ského mlýna, v Dobšicích či v Krčkovicích. 

V r. 1983 vznikl v Českém ráji i další rodinný film – Jára Cimr-
man ležící, spící. Filmový Liptákov umístili L. Smoljak a Z. Svěrák 
do českorajského Vesce u Sobotky. Ve filmu je Muzeum peří (čp. 
19). V domě čp. 7 byla škola, kde Cimrman učil o českých veliká-
nech. Světoznámý dramatik byl viděn naposled v roce 1914, kdy 
s kufrem v ruce za hlasité podpory svých žáků běžel do světa 
(směr Vesecký Plakánek). Ve filmu jsou záběry i z Dlaskova stat-
ku v Dolánkách.

Devítidílný rodinný televizní seriál O ztracené lásce byl nato-
čen v r. 2001 podle stejnojmenné knihy a scénáře E. Hudečkové. 
Jsou v něm podchyceny vlastnosti lidí, stojících před nečeka-
nými úkoly. Velká část seriálu se odehrává ve Vesci u Sobotky 
a u hradu Kost (např. interiéry a exteriéry hradu, scéna útěku 
po žebříku z hradeb hradu).

Krásná krajina v Českém ráji a v Podkrkonoší, která je domo-
vem režisérky Věry Plívové-Šimkové a její dcery Kateřiny Priščá-
kové, autorky scénáře rodinného filmu Artuš, Merlin a Prchlíci, 
je v této letní komedii plné záměn a citu stále přítomna. Jsou 
zde např. scény z okolí Kozákova, Tatobit, Chuchelny a neckyáda 
na Jizeře v Malé Skále.

Rodinný film Přijela k nám pouť  téže režisérky je prvním čes-
kým dětským muzikálem. Celý film byl natočen v Českém ráji. 
Většina scén z pouti je natočena ve Vesci u Sobotky (kolotoče 
na návsi, domy), dále zde uvidíte hrad Rotštejn, kam uvěznili klu-
ci Pelého, a hřiště, na kterém hráli fotbal, je v Zámostí-Blatech. 
Blátivá skluzavka je v Libunci a rybník s lávkou, která praskla pod 
Skuhrováky, je v Újezdě pod Troskami.

Český ráj ve filmu

Dobrodružná hororová komedie Kletba bratří Grimmů v ko-
produkci USA/Česko/Velká Británie se začala natáčet v Praze 
v r. 2003. V Českém ráji byly natočeny scény u hradu Kost (gene-
rálův hrad), v údolí Plakánek, u Podsemínského mlýna a na Že-
hrově.

V poetickém filmu Máj, natočeném na motivy jedné z nej-
slavnějších básní českého romantismu, si zahrály zříceniny hra-
dů Trosky a Zvířetice, lodička s vypravěčem pluje po Věžickém 

rybníku, tam pláče i nevěsta v bílém. Skokem ze skály do rybníka 
zakončí Jarmila (S. Lehnertová) svůj život. V dalších rolích hrál 
J. Tříska (kat), Juraj Kukura (Schiffner) či M. Stropnický (Vilém).

Český ráj posloužil už desítkám filmových štábů. A nejen čes-
kých! Nelze zde vypsat všechna „filmová“ místa, ale jejich aktu-
ální přehled najdete na www.ceskyrajdetem.cz. Tam se dozvíte 
i o nabídce dvacítky pěších či cyklistických výletů za filmem 
po Českém ráji.

Vesec u Sobotky – sem jezdil Vašek s tátou nakupovat do smíšeného zboží
ve filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“

Zřícenina Zvířetice – sídlo loupežníků ve filmu „Máj“

Věžický rybník – zde se u skály Vašek ve filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“
učil vázat dračí smyčku

Krčkovice – „U hospody mezi ploty“ – tudy jezdil
Vašek na kole nakupovat

ve filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“

Zřícenina hradu Rotštejn – zde uvěznili
kluci Pelého ve filmu „Přijela k nám pouť“

Rybník Vidlák – do rybníka vjel vyděšený listonoš 
na babetě se slovy: „Vodník a říkal mi Fando!“ ve 

filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“

www.cesky-raj.infoD4



Český ráj (Bohemian Paradise) is also a paradise for film-makers who wish to 
make a successful family film. Viewers can visit the locations where their favourite 
film scenes and blockbusters were shot.

The very successful Czech comedy Jak dostat tatínka do polepšovny was 
filmed in the Hrubá Skála rock formations, at Věžický rybník and Vidlák (ponds), 
Podsemínský mlýn (mill), Dobšice, Krčkovice and Vesec u Sobotky. Vesec and 
Dlaskův statek (farm) were also the location of Jára Cimrman ležící, spící (Jára 
Cimrman Lying, Sleeping). The TV series O ztracené lásce (Love Lost) was filmed in 
Vesec and at Kost Castle. Some scenes from Artuš, Merlin a Prchlíci (Arthur, Merlin 
and the Prchliks) were shot near Kozákov, Tatobity, Chuchelny and Malá Skála. The 
family film Přijela k nám pouť was shot entirely in the region – Vesec, Rotštejn 
Castle, Libunec and Újezd pod Troskami. The poetic film Máj (May) based on one 
of the most famous poems of Czech romanticism features the Trosky and Zvířetice 
castle ruins and Věžický rybník pond. 

Some scenes from the USA/CZ/UK co-production horror comedy The Brothers 
Grimm were shot in Bohemian Paradise, namely near Kost Castle, the Plakánek 
valley, Podsemínský mlýn (mill) and in Žehrov. The Prachovské skály rocks were the 
location for some scenes from the fantastic film Hellboy (USA/CZ). The US fairytale 
comedy The Beautician and the Beast was filmed in both the interiors and 
exteriors of Sychrov Chateau. The famous Mission Impossible 4 was also filmed in 
a former prison in Mladá Boleslav. Van Helsing, one of the most expensive US films 
made in the Czech Republic includes scenes from the Lahole area.

For a current list of “film” locations, go to www.ceskyrajdetem.cz.

Bohemian Paradise in Films

Český ráj (Böhmische Paradies) ist gleichzeitig ein Paradies für Filmemacher, 
die einen erfolgreichen Familienfilm drehen wollen. Die Zuschauer können sich 
Szenen aus ihren beliebten Filmen vergegenwärtigen und jene Orte besuchen, an 
denen diese Filmhits gedreht wurden.

Eine überaus erfolgreiche tschechische Komödie ist der Film Wie man den Va-
ter in die Besserungsanstalt bekommt, der in der Felsenstadt Hrubá skála, an den 
Weihern Věžák und Vidlák, bei der Mühle Podsemínský mlýn, in den Ortschaften 
Dobšice, Krčkovice und Vesec bei der Stadt Sobotka gedreht wurde. Dort, und auf 
dem historischen Landgut Dlaskův statek wurde der Film um die tschechische 
Kultfigur Jára Cimrman, Jára Cimrman, liegend, schlafend gedreht. In Vesec und 
an der Burg Kost entstand die TV-Serie Über die verlorene Liebe. Aus der Umge-
bung der Ortschaften Kozákov, Tatobity, Chuchelna und Malá Skála stammen 
Szenen aus dem Film Arthus, Merlin und die Familie Prchlic. Der Familienfilm Při-
jela k nám pouť entstand als Ganzes in der Region – in Vesec, der Burg Rotštejn, 
in den Ortschaften Libunec und Újezd pod Troskami. Im poetischen Film Der Mai 
nach den Motiven eines der berühmtesten Gedichte der tschechischen Romantik, 
durften die Burgruinen Trosky und Zvířetice sowie der Weiher Věžák mitspielen.

Als Koproduktion USA/ČR/GB wurde die Horrorkomödie Die Gebrüder Grimm 
gedreht. Im Böhmischen Paradies entstanden Szenen bei der Burg Kost, im Tal 
Plakánek, bei der historischen Mühle Podsemínský mlýn und in Žehrov. Im Sand-
steinfelsgebiet Prachovské skály wurden einige Szenen des Fantasyfilms Hellboy 
(USA/ČR) gedreht. Die US-Märchenkomödie Die Kosmetikerin und das Biest wurde 
in den In- und Exterieurs des Schlosses Sychrov gedreht. Der berühmte Film Mission 
Impossible 4 wurde teilweise in den Räumlichkeiten des ehemaligen Gefängnisses 
in Mladá Boleslav gedreht. Van Helsing, einer der teuersten US-Filme, die jemals in 
der Tschechischen Republik gedreht wurden, enthält Szenen aus der Region Lahol.

Eine aktuelle Übersicht der „Filmplätze“ in der Region finden Sie unter 
www.ceskyrajdetem.cz.

Das Böhmische Paradies im Film

Český ráj (Czeski Raj) to raj dla filmowców, którzy chcą nakręcić udany film ro-
dzinny. Widzowie mogą sobie przypomnieć sceny ze swoich ulubionych filmów 
i odwiedzić miejsca, w których te przeboje filmowe zostały nakręcone.

Komedią, która osiągnęła jeden z największych sukcesów, to komedia filmowa 
Jak dostat tatínka do polepšovny, nakręcana w Hruboskalském skalním městě 
(Gruboskalskim mieście skalnym), koło Věžického rybnika (Wieżyckiego stawu), 
koło Vidláku (Widlaku), koło Podsemínského (Podseminskiego) młyna, w Do-
bšicích (Dobszycach), w Krčkovicích (Karczkowicach) i w Vesci u Sobotky (Wescu 
koło Sobótki). Tam, jak również w Dlaskově statku (Dlaskowym dworku), był krę-
cony film Jara Cimrman leżący, śpiący. W Wescu koło zamku Kost (Kość) powstał 
serial telewizyjny O ztracené lásce. Z okolic Kozákova (Kozakowa), Tatobit (Tato-
bitów), Chuchelny (Chuchelnej) i Malé Skály (Małej Skały) pochodzą fragmenty 
z filmu Artuš, Merlin a Prchlíci. Film rodzinny Přijela k nám pouť został w całości 
nakręcony w regionie – w miejscowości Wescu, na zamku Rotštejn (Rotsztajn), w 
Libunci (Lubuńcu) i w Újezdě pod Troskami (Ujeźdźcu pod Troskami). W poetycz-
nym filmie Máj (Maj), na podstawie jednego z najsłynniejszych wierszy z okresu 
czeskiego romantyzmu, zagrały sobie ruiny zamków Trosky i Zvířetice (Zwierzęci-
ce) i Věžický rybník (staw Wieżycki).

W koprodukcji USA/Republiki Czeskiej/Wielkiej Brytanii został nakręcony horror 
komediowy Nieustraszeni bracia Grimm. W Czeskim Raju powstały sceny w oko-
licach zamku Kost (Kość), w údolí Plakánek (dolinie), koło młyna Podseminskiego 
i na Žehrově (Żehrowie). W Prachovských skalách (Skałach Prachowskich) zostały 
nakręcone sceny filmu sensacyjnego Hellboy (USA/RCz). Amerykańska komedia 
bajkowa Piękna i Borys Bestia została nakręcona we wnętrzach i eksterierach 
pałacu Sychrov (Sychrów). Słynny film Mission Imposible 4 został nakręcany rów-
nież w pomieszczeniach byłego więzienia w Mlade Boleslavi. Van Helsing, jeden 
z najdroższych filmów amerykańskich, który był nakręcany w Republice Czeskiej, 
zawiera sceny z regionu z rejonu Laholi.

Aktualny przegląd „filmowych” miejsc regionu można znaleść na 
www.ceskyrajdetem.cz.

Czeski Raj w filmie

Hrad Kost – útěk po provazovém žebříku z hradeb ve filmu „O ztracené lásce“

Skautská věž – alias „Dračí zub“ ve filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“,
kde se Vašek s tátou učil základům horolezectví

Libunec – blátivá skluzavka do rybníčku ve filmu „Přijela k nám pouť“

Vesec u Sobotky – scény se stříkačkou Máňou 
ve filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“


