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Další filmy spojené s trasou výletu

O princezně Jasněnce
a létajícím ševci
Tajemství hradu v Karpatech
Rumplcimprcampr
Jára Cimrman ležící, spící
Artuš, Merlin a Prchlíci
Středně náročný cyklovýlet, délka 20 km.

Zámek Hrubý Rohozec – neznačeno, dále 4089 Vazovecké údolí (1 km) – 3051 Bartošova pec (3 km) –
Voděrady (5 km) –

Frýdštejn hrad (6,5 km) – silnice Malá Skála (10,5 km) – 17 Dolánky (18 km) –

3049 Vazovecké údolí (19 km) – 3049 Hrubý Rohozec (20 km)
Ze zámku Hrubý Rohozec se vydejte po silnici směrem

Skálu. Maloskalský jez byl dějištěm neckyády ve filmu „Ar-

bočuje vpravo cyklotrasa 3049, která vás dovede do Vazo-

podél řeky Jizery po cyklotrase č. 17 – Greenway Jizera

na Malý Rohozec. Po 100 m za nadjezdem silnice I/10 odveckého údolí a po trase 3051 do Voděrad. Zde odbočíte
po modré pěší značce, která vás dovede až na zříceninu
hradu Frýdštejn – sídlo zlých čarodějnic, kde byla uvězněna princezna Jasněnka. Odtud sjedete po silnici na Malou

Zřícenina hradu Frýdštejn

Jára Cimrman ležící, spící –
Dlaskův statek

tuš, Merlin a Prchlíci“. Odtud se vracíte krásnou přírodou
do Dolánek k Dlaskovu statku. Po prohlídce roubeného
statku, kde se natáčela např. pohádka „Rumplcimprcampr“ či film „Jára Cimrman ležící, spící“, se vrátíte na Hrubý
Rohozec.

Tajemství hradu v Karpatech –
zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec

Zajímavosti na trase, další filmografie
Zámek Hrubý Rohozec

Bartošova pec

stavební památky Turnovska. Byl založen ve 2. polovině

Pseudokrasová jeskyně se nachází v údolí Vazoveckého potoka
asi 3 km severně od Turnova. Je součástí krasového systému
a její známá délka je 225 m.

byla natočena scéna z jídelny s padajícím lustrem pro film

Zřícenina hradu Frýdštejn

Zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší

13. století a v minulosti několikrát přestavěn. Na zámku
„Tajemství hradu v Karpatech“ a dále si zámek zahrál (v té

době značně zdevastovaný) ve filmu „Vrah skrývá tvář“,
kde se proměnil ve zdravotnické středisko.

Dlaskův statek

Bývalá svobodnická usedlost a rychta postavená v roce

1716. Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpra-

vy, mimo jiné i přesun dále od řeky Jizery. Místo natáčení
pohádky „Rumplcimprcampr“ (záběry před statkem, uvnitř

ve stáji, před horní bránou – vjezd kočáru) i filmu „Jára Cimrman ležící, spící“ (scéna na pavlači).

www.cesky-raj.info

Hrad z druhé poloviny 14. století, založený pravděpodobně pány
z Bibrštejna, byl na počátku 15. století obléhán husity a ke konci
16. století se uvádí jako pustý. Stal se místem natáčení pohádky
„O princezně Jasněnce a létajícím ševci“ (scény na hradní věži,
sídlo čarodějnic).

Malá Skála

Obec je díky přírodním zajímavostem v okolí a možnostem sportovního vyžití významnou turistickou lokalitou. Malou Skálu můžete vidět ve filmech „Artuš, Merlin a Prchlíci“ (neckyáda na Jizeře),
„Vrah skrývá svou tvář“ či „Sedm hladových“.
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