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Městský úřad Turnov 

matriční úřad 

Skálova 466 

511 01 Turnov 

tel. +420 481 366 805 

      +420 733 691 479 

e-mail: i.krtickova@mu.turnov.cz 

 

 

Státní zámek Hrubý Rohozec 

správa zámku  

tel. +420 481 321 012 - pokladna 

      +420 777 459 026 – Eliška Kořánová - kastelánka   

e-mail: koranova.eliska@npu.cz 

 

 

 

Hrad Valdštejn 

správa hradu  

tel. +420 481 312 304 

      +420 739 014 104 

e-mail: hrad.valdstejn@seznam.cz 

 

 

Obec Malá Skála 

tel. +420 483 392 045 

e-mail: oumalaskala@seznam.cz 

 

 

Muzeum Českého ráje 

tel. +420 481 322 106 

Dlaskův statek 

tel. +420 605 853 441 

e-mail: mail@muzeum-turnov.cz 

 

 

Hrad Vranov, Malá Skála 

tel. +420 734 264 226 

e-mail: j.stastny@climbing.cz 

 

 

 

 

Úředně určenou místností je svatební síň radnice Města Turnov. 

 

  Úředně stanovenou dobou je každý pátek od 9,00 do 16,00 hodin. 

 

Poplatky se hradí přímo matričnímu úřadu při podání žádosti. 

 

 



 

 

       Vážení snoubenci, 

 

 

jen těžko bychom hledali kraj tak líbezný a na památky štědrý jako kout naší země, který vymezují 

města Mnichovo Hradiště, Jičín, Turnov a Železný Brod. Malíři, kreslíři, fotografové jej 

nesčetněkrát zachytili na papír a básníci ověnčili nejkrásnějšími verši.  

 

Turnovsko je kraj kouzel, kraj nevyčerpatelných krás a půvabů, o nichž nelze psát a mluvit, ale jež 

je třeba poznat. A kdo pozná, uvěří ve věčnou krásu, která je sem vložena opravdu štědrou rukou. 

Svatební obřady provádíme na různých místech, ve svatební síni radnice Města Turnov, v areálu 

státního zámku Hrubý Rohozec, v areálu hradu Valdštejna, v kapli na Malé Skále, ve zříceninách 

hradu Vranova, na Dlaskově statku v Dolánkách, v Kamenářské roubené chalupě i rekonstruované 

synagoze. Obřad je možné realizovat i na jiném vhodném místě, po dohodě s matričním úřadem. 

 

Do tohoto kraje, Vás, vážení snoubenci, zveme a jsme potěšeni, že jste projevili uzavřít manželství 

„před naším úřadem“. Předkládáme Vám několik základních informací, které Vám pomohou ve 

Vašem rozhodování. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Svatební obřady ve svatební síni radnice Města Turnov 
 

Svatební obřady se uskutečňují v moderně zařízené svatební síni s kapacitou 22 míst k sezení. 

Svatební obřady zajišťujeme po celý rok. Obřad je doprovázen reprodukovanou hudbou. 

Vozidla svatebčanů mají vyhrazena parkovací místa před budovou radnice.  

Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami. 

 

Poplatek za svatební obřad činí: 

 

      0,- Kč každý pátek od 9,00 - 16,00 hodin. 

1000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně stanovenou dobu 

 

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti. 

 

 

 

 



 

Svatby v Synagoze 

Svatební den by měl patřit k nejkrásnějším zážitkům lidského života. Páry si v tento den slibují 

věrnost, lásku a úctu na celý svůj život. Z prostého já a ty se stává my. Prožijte svatební den 

v krásných prostorách turnovské synagogy.  

Termín svatby v synagoze je možno zarezervovat po dohodě s matrikou Turnov. Svatební obřady 

lze realizovat celý rok. Parkování pro nevěstu a ženicha je možné před synagogou, pro ostatní 

svatebčany je možné využít blízké parkoviště. Fotografování si snoubenci zajišťují sami dle pokynů 

pracovníků synagogy. Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněný objekt, není v budově 

možné házet rýži nebo okvětní lístky květin ani jinak znečišťovat chráněný prostor. Kapacita 

synagogy je max. 35 až 40 osob. 

Poplatek za svatební obřad činí 3.000,-Kč a zahrnuje: 
 

2000,- Kč nájem synagogy 

1000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 

Rozsah nadstandardních služeb poskytnutých poskytovatelem v souvislosti s konáním 

svatebního obřadu 

 

Služba 

Výše 

úhrady (bez 

DPH) 

zprostředkování pronájmu místa konání svatebního obřadu 300,- Kč 

zajištění parkování na místě konání svatebního obřadu 200,- Kč 

zajištění důstojné úpravy interiérů prostorů, kde se svatební 

obřad koná 
200,- Kč 

uvedení svatebčanů a svatebních hostů na místo konání obřadu, 

aby nedocházelo k nežádoucímu prodlení  
100,- Kč 

zprostředkování další služby dle individuální dohody 200,- Kč 

DPH 21%  

Celkem s DPH xx Kč* 

 

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti. 

 

 
 



Svatební obřady na státním zámku Hrubý Rohozec 

 
Svatební obřady jsou realizovány ve dvouhodinových intervalech a probíhají v barokní zámecké 

kapli Nejsvětější Trojice. Na přání lze svatební obřad uskutečnit i v přírodně-krajinářském 

zámeckém parku. S ohledem k památkově chráněnému objektu obřady zajišťujeme od 1. března do 

30. listopadu kalendářního roku. Vozidla svatebčanů parkují na hlavním parkovišti před zámeckým 

areálem, pouze dvě vozidla mají povolen vjezd do areálu zámku a mohou zaparkovat na odstavné 

ploše u zámku.  

Jakékoliv znečišťování areálu zámku rýží, okvětními plátky, řezáním dřeva, atd. je zakázáno. 

Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami. 

 

Poplatek za svatební obřad činí 6.500,-Kč a zahrnuje: 

 

5500,- Kč nájem zámecké kaple nebo zámeckých zahrad 

1000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 

Rozsah nadstandardních služeb poskytnutých poskytovatelem v souvislosti s konáním 

svatebního obřadu 

 

Služba 

Výše 

úhrady (bez 

DPH) 

zprostředkování pronájmu místa konání svatebního obřadu 300,- Kč 

zajištění parkování na místě konání svatebního obřadu 200,- Kč 

zajištění důstojné úpravy interiérů prostorů, kde se svatební 

obřad koná 
200,- Kč 

uvedení svatebčanů a svatebních hostů na místo konání obřadu, 

aby nedocházelo k nežádoucímu prodlení  
100,- Kč 

zprostředkování další služby dle individuální dohody 200,- Kč 

DPH 21%  

Celkem s DPH xx Kč* 

 

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti. 

                  

Doprovodný scénář obřadu a další požadavky je možné objednat přímo u správy státního zámku. 

 
 

 



Svatební obřady na hradu Valdštejn 
 

Romantickou svatbu můžete zažít na hradu Valdštejn. 

Svatební obřady jsou realizovány ve dvouhodinových intervalech, chceme, aby to byla jenom Vaše 

chvíle. Krásné výhledy a starobylé hradní zdi na rozeklaných skalách vytvářejí rámec obřadů na 

romantických terasách. Častým místem obřadů je i velká barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, kde 

v bohatě osvětleném, akusticky cenném prostoru. Svatební obřad lze rovněž uskutečnit ve 

slavnostním sále klasicistního domu s kapacitou 40 až 45 osob. 

Terasy a kaple jsou vhodné i pro velké svatby o počtu i 100 osob. Přístup z předhradí až do kaple je 

bezbariérový. Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami a je povoleno ve všech 

vnějších i vnitřních prostorách. Ve vnějších prostorách je možné po dohodě se správou hradu 

rozhodit rýži i okvětní lístky. Zakázány nejsou ani drobné „legrácky“ z iniciativy Vašich přátel, 

které ale musí být opět předem dohodnuté se správou hradu. 

Svatební obřady, vzhledem k přístupovým podmínkám k objektu, zajišťujeme v období od  

1. 3. do 30. 11. kalendářního roku. Vozidla svatebčanů mají povolen vjezd až ke hradnímu areálu. 

Ostatní parkují na hlavním parkovišti v Pelešanech, neboť vjezd ke hradnímu areálu, mimo vozidel 

svatebčanů, je správou Lesů ČR zakázán. 
 

Poplatek za svatební obřad činí 5.000,-Kč a zahrnuje: 
 

4000,- Kč nájem hradních teras, hradní kaple nebo slavnostního sálu 

1000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 

Rozsah nadstandardních služeb poskytnutých poskytovatelem v souvislosti s konáním 

svatebního obřadu 

 

Služba 

Výše 

úhrady (bez 

DPH) 

zprostředkování pronájmu místa konání svatebního obřadu 300,- Kč 

zajištění parkování na místě konání svatebního obřadu 200,- Kč 

zajištění důstojné úpravy interiérů prostorů, kde se svatební 

obřad koná 
200,- Kč 

uvedení svatebčanů a svatebních hostů na místo konání obřadu, 

aby nedocházelo k nežádoucímu prodlení  
100,- Kč 

zprostředkování další služby dle individuální dohody 200,- Kč 

DPH 21%  

Celkem s DPH xx Kč* 

  

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti. 

 

V rámci svatebního obřadu je možné zajistit dále tyto služby: 

- slavnostní fanfáry 

- přípitek po obřadu 

- květinová výzdoba na přání nebo možnost vlastní květinové výzdoby 

- na přání prohlídka hradního areálu s výkladem 

- možnost objednání historicky laděného doprovodného programu  

Doprovodný scénář obřadu a další požadavky je možné objednat přímo u správy hradu. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Svatební obřady v kapli sv. Vavřince na Malé Skále 

 
Svatební obřady se konají v kapli sv. Vavřince, pod maloskalským zámkem, s kapacitou 25 až 30 

osob.  

 

Vzhledem k možnostem objektu jsou svatební obřady konány pouze v období od 1. 3. do 30. 11. 

kalendářního roku. Parkování vozidel svatebčanů je zajištěno na komunikaci okolního lesoparku. 

Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami.  

 

Poplatek za svatební obřad činí 3.420,-Kč a zahrnuje: 

 

2000,- Kč nájem kaple + 21% DPH 

1000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 

Rozsah nadstandardních služeb poskytnutých poskytovatelem v souvislosti s konáním 

svatebního obřadu 

 

Služba 

Výše 

úhrady (bez 

DPH) 

zprostředkování pronájmu místa konání svatebního obřadu 300,- Kč 

zajištění parkování na místě konání svatebního obřadu 200,- Kč 

zajištění důstojné úpravy interiérů prostorů, kde se svatební 

obřad koná 
200,- Kč 

uvedení svatebčanů a svatebních hostů na místo konání obřadu, 

aby nedocházelo k nežádoucímu prodlení  
100,- Kč 

zprostředkování další služby dle individuální dohody 200,- Kč 

DPH 21%  

Celkem s DPH xx Kč* 

 

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti. 

 
 

 

 



Svatební obřady ve zříceninách hradu Vranov na Malé Skále 

 
Svatební obřad lze uskutečnit i v jednom z nejdelších a nejkomplikovanějších skalních hradů v 

České republice, hradu Vranov, vypínajícím se vysoko na skalním ostrohu nad obcí Malá Skála. 

 

Vzhledem k možnostem objektu jsou svatební obřady konány pouze v období od 1. 5. do 30. 9. 

kalendářního roku.  

 

Parkování vozidel svatebčanů je v omezeném počtu zajištěno na komunikaci pod hradním areálem. 

Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami.  

 

 

Poplatek za svatební obřad činí 3.420,-Kč a zahrnuje: 

               

2000,- Kč nájem hradních teras nebo letohrádku + 21% DPH 

1000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 

Rozsah nadstandardních služeb poskytnutých poskytovatelem v souvislosti s konáním 

svatebního obřadu 

 

Služba 

Výše 

úhrady (bez 

DPH) 

zprostředkování pronájmu místa konání svatebního obřadu 300,- Kč 

zajištění parkování na místě konání svatebního obřadu 200,- Kč 

zajištění důstojné úpravy interiérů prostorů, kde se svatební 

obřad koná 
200,- Kč 

uvedení svatebčanů a svatebních hostů na místo konání obřadu, 

aby nedocházelo k nežádoucímu prodlení  
100,- Kč 

zprostředkování další služby dle individuální dohody 200,- Kč 

DPH 21%  

Celkem s DPH xx Kč* 

 

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu před konáním svatebního obřadu. 

 
 

 

 



Svatební obřady na Dlaskově statku 

 

Svatební obřady se konají v areálu jednoho z nejkrásnějších a zároveň nejtypičtějších příkladů 

roubené architektury českého venkova Pojizeří. 

Svatební obřad lze uskutečnit jak v selské jizbě v přízemí statku tak v přírodě uvnitř uzavřeného 

selského dvora. 

Kapacita selské jizby je vzhledem k dispozici omezena a je vhodná spíše ke konání svatebních 

obřadů s menším počtem osob do 10 svatebčanů. 

Areál selského dvora není kapacitně omezen. S ohledem k památkově chráněnému objektu obřady 

zajišťujeme od 1. dubna do 30. září kalendářního roku. Parkování je zajištěno na blízkém 

parkovišti. 

Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami. 

 

Poplatek za svatební obřad činí 4.000,-Kč a zahrnuje: 

 

3000,- Kč nájem dvora nebo selské jizby 

1000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 

Rozsah nadstandardních služeb poskytnutých poskytovatelem v souvislosti s konáním 

svatebního obřadu 

 

Služba 

Výše 

úhrady (bez 

DPH) 

zprostředkování pronájmu místa konání svatebního obřadu 300,- Kč 

zajištění parkování na místě konání svatebního obřadu 200,- Kč 

zajištění důstojné úpravy interiérů prostorů, kde se svatební 

obřad koná 
200,- Kč 

uvedení svatebčanů a svatebních hostů na místo konání obřadu, 

aby nedocházelo k nežádoucímu prodlení  
100,- Kč 

zprostředkování další služby dle individuální dohody 200,- Kč 

DPH 21%  

Celkem s DPH xx Kč* 

 

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti. 

 
 

 



Svatební obřady v Kamenářském domě 

 
Svatební obřady se konají v objektu, který je kopií domu č. p. 19 z počátku 19. století, který do 

dubna 1973 stál v Turnově na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. V 60. letech 

minulého století byl již poslední turnovskou stavbou představující typ roubeného městského domu. 

Obvodové zdivo bylo kombinováno kamenem s krytou verandou a mansardovou barokní střechou 

původně krytou došky. V roce 2010 konečně dosáhly vytouženého cíle snahy Muzea Českého ráje 

prosadit výstavbu repliky zaniklé památky. Objekt se nachází ve Skálově ulici v areálu Muzea 

Českého ráje v Turnově 
 

Svatební obřad lze uskutečnit v selské jizbě v přízemí domu, tak v přírodě uvnitř uzavřeného 

areálu. Kapacita selské jizby je vzhledem k dispozici omezena na 35 až 40 osob. 

Uzavřený venkovní areál není kapacitně omezen. Svatební obřady v selské jizbě je možné 

realizovat celý rok. Obřady v uzavřeném venkovním areálu zajišťujeme od 1. dubna do 30. září 

kalendářního roku. Parkování je zajištěno na parkovišti v areálu muzea. 

Fotografování a filmování si snoubenci zajišťují sami. 

 

Poplatek za svatební obřad činí 3.000,-Kč a zahrnuje: 

 

2000,- Kč nájem dvora nebo selské jizby 

1000,- Kč správní poplatek za uskutečnění obřadu mimo úředně určenou místnost 

Rozsah nadstandardních služeb poskytnutých poskytovatelem v souvislosti s konáním 

svatebního obřadu 

 

Služba 

Výše 

úhrady (bez 

DPH) 

zprostředkování pronájmu místa konání svatebního obřadu 300,- Kč 

zajištění parkování na místě konání svatebního obřadu 200,- Kč 

zajištění důstojné úpravy interiérů prostorů, kde se svatební 

obřad koná 
200,- Kč 

uvedení svatebčanů a svatebních hostů na místo konání obřadu, 

aby nedocházelo k nežádoucímu prodlení  
100,- Kč 

zprostředkování další služby dle individuální dohody 200,- Kč 

DPH 21%  

Celkem s DPH xx Kč* 

 

Poplatky se hradí přímo na matričním úřadu při podání žádosti. 

 
 

 

 



Město Turnov 
 

Město Turnov bývá často označováno jako srdce Českého ráje. Proslulo zejména broušením 

drahých kamenů a originální šperkařkou výrobou. Turnov lze považovat za vhodný výchozí bod 

za poznáním krás Českého ráje.  

 

Město Turnov bylo založeno Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů přibližně v polovině 

třináctého století jako kolonizační městečko na řece Jizeře. První písemná zmínka je datována k  

1. květnu roku 1272. Po dlouhou dobu byl však vývoj nepříznivě ovlivňován rozdělením mezi dvě 

vrchnosti a i v dalších osudech města lze nalézt mnoho zlomových okamžiků, které se 

nesmazatelně zapsaly do historie tohoto města. Turnov se například, stejně jako mnoho jiných měst 

ve své době, nevyhnul ohni husitkých vojsk a roku 1424 lehla popelem spolu s dominikánským 

klášterem i část města. Stejná historie se pak opakovala i o století později, kdy město padlo do 

rukou vojsk lužického šestiměstí a roku 1538 si vybral oheň daň největší, když vyhořela převážná 

část města. Bohužel ani později se městu nevedlo lépe, neboť do Turnova vpadli Švédové a město 

opět z velké části vypálili. Nic však nezábránilo nezlomné vůli Turnovanů po rozkvětu jejich města 

a Turnov se nakonec stává významným centrem obchodu a řemesel. Svědší o tom například budova 

městské radnice z roku 1526, která byla později přestavěna do barokního slohu a řada dalších 

památek. 

 

Město Turnov se proslavilo především broušením drahých kamenů a originální šperkařskou 

výrobou, která si zde vybudova svoji tradici a je neopomenutelnou částí historie i současnosti 

tohoto města. Rozvoj kamenářství a výroby šperků v 18. a 19. století vedl k rychlému rozvoji města 

a Turnov mění svoji vesnickou tvář. Dokladem toho je založení Odborné šperkařské školy v roce 

1884, která byla ve své době jediná svého druhu v Evropě a i v součastnosti se těší vynikající 

pověsti. Taktéž jedna z dominant města, trojlodní novogotická bazilika Panny Marie, vznikla v této 

epoše rozmachu města. V neposlední řadě musíme zmínit i kostel sv. Františka z Assisi ze 17. stol., 

který byl několikrát zničen ohněm a poč. 19. stol. naposledy přestavěn. Významným kulturním 

stánkem je turnovské Městské divadlo z let. 1872 - 1874, které je zmenšenou podobou 

Prozatímního divadla v Praze.  

 

 
 

 

 



 

Hrad Valdštejn 
 

Valdštejn, považovaný za nejstarší hrad Českého ráje, byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z 

Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů v Valdštejna. Valdštejnové drželi hrad asi do roku 

1380 a další majitelé páni z Vartenberka do počátku husitských válek.  

Obsazení hradu husity, loupeživými rytíři, časté střídání majitelů v 15. století, bylo příčinou, že se 

hrad původně ostrožný rozdělil na hrady dva. V zadní části se oddělil tzv. typický skalní hrad s 

komplikovaným vstupem zdola na vrchol skalní plošiny. 

Kateřinou ze Strážnice a ze Štítar, milenkou Hynka, syna krále Jiřího z Poděbrad koncem 15. století 

končí rezidenční funkce hradu. Valdštejn byl svými majiteli opuštěn. 

Shořelý a zničený hrad pozvedli k nové slávě opět Valdštejnové, kterým patřil po Albrechtu z 

Valdštejna dalších 200 let. V 18. století zde vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou 

atmosférou v prostředí starých ruin rodového sídla, okolních lesů a skal. 

V této snaze pokračovali i noví majitelé Lexové z Aehrenthalu v první polovině 19. století. 

Propojili krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky, lázně Sedmihorky. Jako zajímavý 

turistický cíl zpřístupnili hrad Valdštejn mezi prvními památkami u nás a romantickými úpravami 

dotvořili starobylé prostředí. 

V současné době je hrad Valdštejn v majetku Města Turnova, které se o svoji památku velmi dobře 

stará. Hrad navštěvuje ročně více než 70.000 turistů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turnovská synagoga 
 

Turnovská synagoga z počátku 18. století je jedinou synagogou v severních Čechách, která 

přečkala nacistickou okupaci. Dle doložených písemných pramenů se jedná o třetí budovu židovské 

synagogy v Turnově, první dvě synagogy byly dřevěné a shořely při požárech města. 

Slovo synagoga (hebrejsky bejt kneset je dům shromáždění) pochází z řeckého slova pro místo 

shromáždění. Na rozdíl od kostela plnila synagoga nejen funkci modlitebny, ale také se zde 

vyučovalo náboženskému zákonu a sloužila i pro veřejná jednání židovské obce. Vnitřní podoba 

synagogy byla diktována náboženskými předpisy. Ústředním místem je svatostánek, ve kterém byly 

ukládány svitky Tóry (s textem biblických Pěti knih Mojžíšových). Ty byly omotány povijanem, 

překryty bohatě zdobeným stříbrným či mosazným štítem a korunovány korunou ze stejného 

materiálu. Na dřevěných držácích svitků byly umístěny ozdobné nástavce. Dvířka schrány byla 

překryta oponou a draperií většinou ušitých ze vzácných, bohatě zdobených tkanin (samety, 

brokáty, hedvábné damašky).  

Nedávno byl nalezen současný domov původní turnovské Tóry. Po prodeji Tór z českých a 

moravských synagog do zahraničí komunistickou vládou v 60. letech 20. století byl jeden ze svitků 

Tóry z Turnova poskytnut k používání židovské komunitě Temple Adath Israel ve městě 

Lexington, stát Kentucky, USA. Posvátný předmět z Turnova tak slouží fungujícímu židovskému 

společenství a není pouze mrtvým muzejním předmětem. 

Vlastníkem synagogy je Město Turnov. Prostory jsou využívány ke kulturním a společenským 

účelům. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Zámek Hrubý Rohozec 

 
Hrubý Rohozec má ve svých zdech zaznamenán čas více než sedmi staletí. Jednotlivá historická 

období ho stavebně ovlivnila, a to goticky, renesančně, barokně a také empírově, což je sloh na 

budově zámku nyní nejvíce patrný. 

Zámek dominující partii jizerského údolí severně od Turnova, vznikl několika přestavbami z 

původního gotického hradu. Založen byl kolem roku 1280 Havlem z Lemberka a Jaroslavem z 

Ralska. Pro hrad bylo zvoleno místo chráněné na východě strmou skalnatou strání obrácenou k 

Jizeře a na jihu příčnou roklí. Zbylé strany bylo nutno zajistit hlubokým příkopem (dnes však i s 

velkou částí rokle zasypaným a připojeným k parku). Nepravidelný čtyřhranný areál hradu zabíral 

téměř celý obvod dnešního zámku. Zástavba se však omezovala na mohutný palác na 

nejchráněnějším místě v jihovýchodním nároží, k němu přiléhající nižší křídlo a na severu mocnou 

čtvercovou věž, chránící bránu proraženou v sousední hradbě. V přízemí zámku se z těchto staveb, 

kromě obvodového zdiva ve věži více než 3,5 m silného, zachovaly hmotné valené klenby, v paláci 

navíc několik úrovní sklepů a úzká hrotitá okénka. 

 

Zámek je až do dnešní doby neustále obýván. Spjat je s mnoha lidskými osudy. Již u vstupní brány 

na nás shlíží Johanka z Krajku, podporovatelka Jednoty bratrské. Na nádvoří do zdi vsazená 

náhrobní deska Albrechta Maxmiliána Des Fours, který byl ověnčen mnoha tituly, nám připomene 

pomíjivost lidského bytí.V zámecké obrazové galerii se setkáme s Louisem Des Fours, lotrinským 

vyslancem u dvora Rudolfa II. a také s Adletou Des Fours, dlouholetou přítelkyní Jana Evangelisty 

Purkyně. V jídelně nás bude sledovat pronikavý pohled válečníka z Valdštejnovy armády, Mikuláše 

Des Fours. S obdivem a v úctě se zahledíme na portrét se sympatickou tváří doktorky Marie Des 

Fours, která po celý svůj život čestně plnila poslání lékaře. 

Hrubý Rohozec má bohaté interiéry. Do současnosti se dochovaly dvě knihovny, jídelna a zelený 

salón, které jsou s původním dobovým vybavením. 

Státní zámek Hrubý Rohozec dále nabízí svým návštěvníkům prohlídku více jak třiceti bohatě 

zařízených místností, které dříve sloužily jako reprezentační a obytné pokoje příslušníků původem 

francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode.  

Zámek je obklopen menším přírodně-krajinářským parkem s drobnými kamenickými prvky z 

období romantismu. 

 

 

 
 

 



 

Kaple sv. Vavřince na Malé Skále 

 

Na samém severním okraji Českého ráje mezi městy Turnovem a Železným Brodem se nachází 

obec Malá Skála. Leží v malebném údolí řeky Jizery, lemovaném lesnatými kopci a skalními útvary 

s typickými dominantami Vranovského hřebene, Pantheonu a Suchých skal. Podmanivá krása 

zdejší krajiny se zde tiše snoubí s němými svědky dávné historie, zříceninami hradů Zbirohy, 

Frýdštejn a Vranov a spolu se skalními bludišti Drábovna, Kalich a Chléviště vytváří ideální místo 

k pěším i cyklistickým výletům. Z těchto důvodů je Maloskalsko vyhledávaným cílem turistů. 

Zámeckou kapli sv. Vavřince nechal roku 1869 postavit někdejší majitel maloskalského panství 

Ludvík Oppenheimer. Před kaplí stojí socha sv. Aloise. V roce 1996 byla památka kompletně 

zrekonstruována a získala moderní interiér. Na výzdobě se podílel akademický malíř Vladimír 

Komárek, který vytvořil oltář, křížová cesta pochází od akademického malíře Josefa Jíry a skleněný 

betlém od výtvarnice M. Baudysové. Okolí kaple bylo upraveno do podoby přírodně-krajinářského 

parku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Hrad Vranov 

 
Strážní hrad Vranov, rozkládající se na úzkém a strmém pískovcovém hřebenu nad pravým břehem 

řeky Jizery, byl založen Heníkem z Valdštejna okolo roku 1425, ale už na začátku 16. století se 

uvádí jako pustý. Včetně předhradí zaujímá hrad délku téměř 400 m.  

Největších změn doznal v první polovině 19. století, kdy panství koupil textilní podnikatel 

František Zachariáš Römisch. Ten dal ve zříceninách i blízkém okolí umístit romantické pomníky a 

mohyly oslavující význačné spisovatele a básníky, legendární hrdiny, české panovníky a vojevůdce. 

Celé bývalé hradiště nazval Pantheon. Dodnes se v areálu zachovala Síň tří císařů na památku 

vítězství spojeneckých vojsk nad Napoleonem v bitvě národů u Lipska roku 1813 a spousta 

spletitých cestiček, jeskyní či pamětních desek. 

Dominantou Pantheonu je novogotický letohrádek s břidlicovou věžičkou z roku 1826. Pod skalní 

stěnou se nachází tesaná hradní studna, odkud vede cesta k vyhlídce Zahrádka, vypínající se 60 m 

nad hladinou řeky. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dlaskův statek 

 
Ve vzdálenosti 3 km od Turnova ve směru Železný Brod se nachází v části města Dolánky Dlaskův 

statek. 

Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v malebném údolí řeky Jizery v roce 1716. 

Na statku se narodil v roce 1782 hospodář a písmák, autor pozoruhodných pamětí - Josef Dlask. 

Jeho paměti podávají podrobné svědectví o materiálním a duchovním světě vzdělaného a 

osvíceného sedláka. 

Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy, nejrozsáhlejší v roce 1794 a 1841. Statek 

tvoří samostatnou urbanistickou jednotku obklopenou trámcovou hradbou se dvěma branami, horní 

zděnou s dřevěnou zvoničkou vystavěnou v roce 1794 a dolní dřevěnou. Obytný trakt s připojenými 

hospodářskými prostorami je patrový, roubený. Zděné chlévy a konírna byly vystavěny v tomtéž 

roce jako horní brána. 

Původní dispozice domu byla rozšířena v roce 1789 o roubenou světničku v patře upravenou v roce 

1842 jako výměnek. Stavební celek doplňuje bohatě skládaná lomenice a pavlač s řezanými 

sloupky. Z původních staveb se v areálu dvora dochovala roubená stodola. Součástí usedlosti je 

socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl v šedesátých letech přenesen 

z Malého Rohozce. 

Architektura Dlaskova statku měla velký význam v době národního obrození na konci 19. století. 

Právě na jejím příkladu byla předvedena krása lidových zvyků i výsledek vynalézavosti obyčejných 

venkovských lidí. Dnes je Dlaskův statek součástí Muzea Českého ráje. Pravidelně se zde pořádají 

přehlídky lidového umění a folklóru především z oblasti Pojizeří. 

Návštěvu statku můžete spojit s příjemnou procházkou a máte dokonce na výběr ze dvou možností. 

Ta první je, že se vydáte po několika desítkách metrů asfaltovou silničkou směrem k Hrubému 

Rohozci, kam se dostanete, když zahnete vlevo k řece. Za několik minut pak již zámek, tyčící se na 

skále, uvidíte. Druhou možností je přejít most přes Jizeru a vydat se do Turnova. 

 

 

 
 

 

 



 

Vážení snoubenci, 
 

 

 

pokud jste si vybrali místo a dohodli se na termínu Vaší svatby, je nutné se obrátit buď osobně nebo 

telefonicky na matriční úřad (Skálova 466 – Nová radnice, pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-

17,00 hod.), kde Vám budou sděleny další podrobnosti a náležitosti potřebné k uzavření manželství. 

 

Pokud nebudou předloženy zákonem stanovené doklady potřebné k uzavření manželství nejpozději 

do 1 měsíce před dohodnutým termínem svatebního obřadu, bude rezervace termínu svatebního 

obřadu zrušena. 

 

Žádáme Vás o přesné dodržení předem stanoveného času konání svatebního obřadu tak, abyste 

nejpozději 15 minut před zahájením obřadu byli přítomni na dohodnutém místě.  

 

V případě nedodržení tohoto časového limitu může být Váš obřad ohrožen a to z důvodu konání 

dalších obřadů na jiných místech.  

Děkujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


