Prohlídkový okruh románský hrad a Lobkowiczký zámek zahrnující prohlídku původního románského hradu z 12. století spolu s prostory barokního
zámku a ochutnávku roudnických vín Lobkowiczkého zámeckého vinařství. Navíc je představeno portfolio, historie a malá expozice vinařství.

Chrám Narození Panny Marie, Augustiniánský klášter

HistoryPark Ledčice
Za historií nejbližšího okolí hory Říp můžete vyrazit do HistoryParku v
Ledčicích. V areálu historického statku a navazujících pozemků se seznámíte
s prací archeologa, vyzkoušíte si práci v terénu i následné zpracování nálezů.

Muzeum středočeského a podřipského venkova
v Ledčicích

V Roudnici nad Labem stojí za návštěvu chrám Narození Panny Marie
s areálem bývalého augustiniánského kláštera a klášterním klubem.
Nahlédnout zde můžete do tajemného podzemního jezírka.

Muzeum najdete na návsi v Ledčicích, v objektu kulturního a společenského
centra U Cinků. Hlavní budovu tvoří venkovský dům č. p. 15 vedený v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR. K vidění je například sbírka předmětů denní
potřeby používaných na venkově na přelomu první poloviny 19. století.

Věž Hláska

Inline Račice

Věž Hláska je jediným dochovaným pozůstatkem opevnění nejstarší
části města Roudnice nad Labem. V současnosti lze vystoupat na ochoz
věže. Nezapomenutelným zážitkem se stane pohled na dominantu
města - Lobkowiczký zámek a na panorama Českého středohoří.

Okruh v délce 5 km vhodný pro inline naleznete v areálu Labe arény
Račice, necelých 7 km od Roudnice nad Labem.

Podřipské muzeum
Při návštěvě Podřipska neopomeňte navštívit Podřipské muzeum
se svými stálými expozicemi, výstavami či workshopy. Kde jinde byste
se měli seznámit s počátky a vývojem města a okolí.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerii moderního umění najdete v bývalé jízdárně roudnického zámku.
Stálá expozice galerie představuje průřez vývoje výtvarného umění
20. a 21. století.

Sezónní doprava
T5 Podřipský motoráček ->
Roudnice nad Labem – Mšené-lázně –
Libochovice a zpět
Cyklobus i pro pěší do Českého středohoří
a Podřipska -> Roudnice nad Labem –
Litoměřice – Mukařov – Kletečná
Cyklobusy Ústeckého kraje
Lodní doprava - pravidelná lodní linka 901->
Ústí nad Labem – Lovosice – Litoměřice –
Roudnice nad Labem a zpět

Podřipské koloběžky
Krásu Podřipska můžete v turistické sezóně obdivovat na koloběžkách.
Zvolit můžete jednu z výletových tras a příjemně si tak přiblížit řadu
jedinečných míst. Půjčovna koloběžek na hoře Říp funguje po dobu
turistické sezóny od května do září.

Labská stezka
Labská stezka (cyklotrasa č. 2, EuroVelo 7) je cyklistickou tepnou, která
prochází Roudnicí nad Labem. Na území Českého středohoří nabízí trasu s více
než 90 km. Nejen sportovní vyžití zde naleznou jednotlivci i rodiny s dětmi
v podobě jednodenních či vícedenních výletů s možností ubytování a využití
různých kombinací dopravy. Vydat se lze za přírodními krásami i historickými
památkami směrem do Terezína a Litoměřic nebo proti proudu na Mělník.

Každoroční akce
Řípská pouť (duben)
NOc kostelů (květen)
Roudnický košt (červen)
Galerijní den a noc (květen a červen)
Divadelní festival OLDstars
on the Roud studentské skupiny
OLDstars (červenec)

Roudnické vinobraní (září)
Historici v Roudnici (září)
Otevřené sklepy na Podřipsku
(listopad)
Farmářské trhy (březen–prosinec)
Nabídku dalších tematických akcí
najdete na www.vyletnarip.cz

Informační a dopravní centrum Podřipska
Arnoštova 88, 413 01 Roudnice n. L.
Tel.: +420 412 871 501-2
E-mail: infocentrum@vyletnarip.cz
Facebook: @IDCPodripska

Více na turistickém webu www.vyletnarip.cz
Říp, o.p.s.
Očkova 2, 413 01 Roudnice n. L.
Tel.: +420 412 871 147
E-mail: info@ripops.cz
Facebook: @VyletnaRip

Nejaktuálnější informace z Českého středohoří vždy na www.stredohori.cz

Prohlídkový okruh románský hrad a Lobkowiczký
zámek, Lobkowiczké zámecké vinařství

Destinace České středohoří a Podřipsko

UŽITEČNÉ TIPY PRO TURISTY

VÝLET NA ŘÍP

ROUDNICE
NADNAD
LABEM
ROUDNICE
LABEM
A PODŘIPSKO
A PODŘIPSKO
Prohlídkový okruh
románský hrad
a Lobkowiczký zámek
Region Podřipsko patří
mezi nejúrodnější
oblasti celé ČR.
Turistickým centrem
Podřipska je město
Roudnice nad Labem
se svým historickým
centrem. Město se
nachází 30 km od Prahy,
45 km od Ústí nad Labem.

Chrám Narození Panny
Marie, Augustiniánský
klášter
Věž Hláska
Lobkowiczké zámecké
vinařství a Vinný pavilon
Podřipským motoráčkem
do Mšeného-lázní
a Budyně nad Ohří
Labská stezka
Podřipsko je turisty
oblíbené a určitě stojí
za návštěvu.

Hora Říp

Okruh Roudnické památky
a vinic či si objednat degustaci. Zajímavá je též trasa Polabskými
stezkami za vínem a poznáním – konkrétně okruh kolem vinice
Sovice 5 . Avšak milovníci piva nepřijdou zkrátka. Z Řípu je červená
turistická značka zavede do Ctiněvsi, kde se nachází Podřipský rodinný
minipivovar 6 se širokou nabídkou pivního moku. Zemědělství a řemesla
byly odpradávna tím hlavním, čím se obyvatelé Podřipska živili a mnozí
dodnes živí. Atmosféru českých tradic venkova lze načerpat v Bechlíně
v Prodejní dílně lidové tradice, kde na návštěvníky čekají organizované
tvořivé dílny a mechanický Podřípský betlém 7 z kukuřičného šustí.
Za roudnickými památkami se lze vydat po kruhově uspořádané pěší
trase s řadou zastavení u vybraných památek. Výchozím místem je
rozcestník u již zmíněného roudnického hradu.

Hora Říp 1 je zdaleka viditelná hora (456 m n. m.), přesněji čedičová
kupa, s románskou rotundou na vrcholu.
Na horu vede několik značených turistických cest. Pokud si zvolíte
z Roudnice nad Labem nenáročnou modrou, povede vás tzv. Čechovou
alejí, která nabízí zastavení v příjemné hospůdce Štípárna ve Vescích 2 ,
a dále až do Rovného pod Řípem. Odtud pokračujete směrem k úpatí hory Říp
a lesem pak vystoupáte až k samotnému vrcholu. Z vrcholových vyhlídek
Řípu - Mělnické, Pražské a Roudnické - se vám naskytnou daleké
panoramatické výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska.
Zpáteční cestu lze absolvovat na koloběžkách, které si zde zapůjčíte
a v Roudnici nad Labem pohodlně vrátíte. Jedním z konečných míst jízdy
na koloběžkách může být informační centrum, které je výchozím bodem
pro prohlídkový okruh románský hrad a Lobkowiczký zámek 3 . Okruh
obsahuje jak samotný roudnický hrad, tak i prostory zámku. Zpestřit
si čekání na prohlídku si lze na prostranství u mostu na spodním rohu
Karlova náměstí u Vinného pavilonu Lobkowiczkého zámeckého vinařství.
Při výkladu během prohlídky ochutnáte vína “v hladomorně” - spodní
části roudnického hradu, projdete tajnou trasou do horní části hradu
a následně do samotného barokního zámku. Část prostor zámku bude
postupně obohacena o muzejní expozice a o expozici Vojenská hudba.
Prohlédnout si lze i zámeckou kapli. Milovníci vína se mohou vydat
přímo do Lobkowiczkého zámeckého vinařství 4 za poznáním sklepů
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Pro cestu od hradu lze užít okruhu, který vás zavede z Karlova náměstí
na klidnější náměstí Husovo, kde zve k vystoupání na ochoz starobylá věž
Hláska 8 s překrásným výhledem na České středohoří, meandr řeky Labe
i někdejší židovskou čtvrť. Nejen o ní vám rádi řeknou v Podřipském
muzeu 9 , kolem něhož trasa na náměstí Jana z Dražic pokračuje.
Muzeum nabízí řadu artefaktů z místní historie a pro pochopení vývoje
oblasti Podřipska určitě stojí za návštěvu. Zde je možné si domluvit
prohlídku židovského hřbitova 10 a někdejších čtvrtí těchto obchodně
činných obyvatel města. Neméně významnou památkou okruhu je
chrám Narození Panny Marie 11 s areálem bývalého augustiniánského
kláštera nabízející prohlídky nebo alespoň možnost nahlédnutí
do samotné kostelní části. Součástí je klášterní klub, který evokuje dobu
dávno minulou a spolu s nabídkou likéru od řádových sester z Doksan
láká na prohlídku kláštera samotného. Tajemné jezírko pod středověkou
stavbou a tichý ambit patří mezi poklady podřipské metropole. Skoro
na závěr trasy je možné navštívit také Kratochvílovu rozhlednu 12,
zvanou po významném buditeli. Odsud se dostanete po památkové trase
až ke Galerii moderního umění 13 a v klidu bývalé zámecké jízdárny si
prohlédnete aktuální či dlouhodobou výstavu umění, která je součástí
naší kultury.
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