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Vše pro turisty na www.vyletnarip.cz

V Bechlíně, nedaleko památné hory Říp, na vás čekají tři betlémy s figurkami  
z kukuřičného šustí. Největší z nich je mechanický Podřípský betlém  
o rozloze 4×2 m, který je svým provedením světovým unikátem. Další dva jsou  
o polovinu menší. Kukuřice se pěstuje v okolí obce. 

Součástí galerie je Prodejní dílna lidové tradice, kde v nabídce naleznete mimo 
jiné výrobky z kukuřičného šustí, slámy, modrotisku, domácí výrobky z textilu  
a staročeský perník. Nově lze zde koupit různé provedení betlémů. Pro organizované 
skupiny jsou během roku pořádány kurzy výroby staročeského perníku, modrotisku 
a figurek z kukuřičného šustí.

Galerie podřípských betlémů, Bechlín

Víte, jak žili obyvatelé Podřipska 
v pravěku? Víte, v čem bydleli, jak 
se stravovali, jak se oblékali a jak 
pohřbívali své zemřelé? 

Na tyto otázky najdete odpovědi  
v Podřipském muzeu, kde si můžete 
rovněž objednat řadu dalších prohlídek 
týkajících se podřipské historie  
od nejstarších dob až do současnosti.

V muzeu spatříte i unikátní pohyblivé 
diorama Mechanický Říp.

Poznávej s archeology

VÝLET NA ŘÍP
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Každý lichý rok se na roudnickém letišti koná 
neodolatelná akční přehlídka historických  
letadel s názvem _ _ _ _ _ _ _ _  AIR _ _ _ _

(Po vyškrtání uvedených slov zbyde 12 písmen tvořících část tajenky.)  

Lodní dopravou z Litoměřic a Ústí nad Labem  
Za koníky na Podřipskou farmu 
Inline v Labe aréně v Račicích  

Za loupežníkem Štětkou

a další tipy naleznete  
na portálu www.vyletnarip.cz

 Osmisměrka



Hora Říp s románskou rotundou na vrcholu je národní kulturní památkou a snad 
nenajdeme Čecha, který by toto významné historické místo neměl v povědomí.

Zavítejte v rámci výletů a exkurzí  
do areálu historického statku a nava-
zujících pozemků do krajiny nedale-
ko hory Říp. 

V areálu HistoryParku na vás čekají  
zkušení archeologové, s nimiž se vy-
dáte na cestu minulostí. Poznáte je-
jich práci, zkusíte si činnosti v terénu 
a přiblížíte si způsoby získávání infor-
mací o dávných dobách. Více informa-
cí naleznete na www.historypk.cz.

Muzeum najdete na návsi v Ledči-
cích, v objektu kulturního a spole-
čenského centra U Cinků. 

Hlavní budovu tvoří venkovský dům 
č. p. 15 vedený v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR. Uvidíte zde 
sbírku předmětů denní potřeby použí-
vaných na venkově na přelomu první 
poloviny 19. století. V přízemí se na-
chází chlebová pec. O Velikonocích či 
Vánocích můžete být svědky procesu 
přípravy domácího chleba, který pak 
lze ochutnat. Muzeum je možné na-
vštívit po předchozí telefonické do-
mluvě (tel: +420 603 175 451).

Hora Říp

Tajemné jezírko

Koloběžkou z Řípu

Věž Hláska

Ledčice

Muzeum středočeského  
a podřipského venkova

HistoryPark

Poznej město Roudnice nad Labem

Na Říp nestoupají jen houfy dětí v dopro-
vodu svých učitelů, ale také rodiny, zá-
jmové skupiny či senioři, kteří si kvapně 
plní údajnou povinnost každého správ-
ného Čecha. Pro všechny, kteří se nesmí-
ří jen se stručnou informací ze školních 
učebnic a chtějí se dozvědět víc, je v ote-
víracích hodinách přímo v rotundě k dis-
pozici průvodcovská služba. Malí i velcí 
zde mají možnost zhlédnout animovaný 
dokument, který zábavnou formou uvá-
dí několik kapitol spojených s horou  
a rotundou. Putování na bájnou horu Říp 
začíná u roudnického infocentra, odkud 
se přes Karlovo náměstí průchodem 

u městské radnice vydáte do Riegrovy 
ulice po modré turistické značce. Tato 
značka nás vede do kopce kolem Kra-
tochvílovy rozhledny do Aleje Svatoplu-
ka Čecha. Po minutí rybníčku Vesečáku  
s ostrůvkem se objeví Vesce. Dále po-
kračujeme pěšky přes obec Rovné alejí  
k úpatí Řípu a dále do lesa, kde začíná 
stoupání na vrchol. Z vrcholových vyhlí-
dek se vám naskytnou daleké panora-
matické výhledy na České středohoří či 
hluboké lesy Kokořínska. Odpočinout si  
a občerstvit se můžete na Chatě Říp a po 
nabrání sil si můžete zatraktivnit cestu  
z Řípu na koloběžkách.  

Velmi oblíbená aktivita pro turisty 
na Podřipsku funguje od května do 
konce září. 

V půjčovně na úpatí hory Říp si můžete 
půjčit koloběžky a během půl hodiny si 
sjedete po modré turistické značce až 
do Roudnice nad Labem. Po cestě na 
vás čekají malebné hospůdky a restau-

race a také roudnické památky a vinné 
sklepy. Komu by se zdála trasa krátká, 
může se vydat po proudu Labe do obce 
Nučnice, kde se převeze přívozem přes 
řeku a druhou stranou se vrátí zpět  
k roudnickému infocentru, kde koloběž-
ku vrátí. Tak s pořádným odrazem do 
toho, těšíme se na vás! Pro více infor-
mací navštivte www.stiparna.cz.

Když navštívíte bývalý klášter augus-
tiniánů kanovníků v Roudnici nad La-
bem, můžete nejen obdivovat krásnou 
architekturu či umělecké předměty, ale 
také nahlédnout do tajemného pod-
zemního jezírka pod klášterní zahra-
dou.

Kdo se nebojí, může projít úzkými vrát-
ky a z malého sklepa se podívat do za-
topeného podzemí. Pověst vypráví, že  
v jezírku žije zlatá kachnička, která 
občas snese zlaté vajíčko. Tak až zde 
budete, dobře se dívejte pod nohy...

Věž Hláska je jediným pozůstatkem, 
který se dochoval z opevnění nejstarší 
části města Roudnice nad Labem. 

Stačí vystoupat 65 schodů a ocit-
nete se v jizbě u trubače, který na 
Hlásce pobýval. Uvidíte Roudnici nad 
Labem v 17. století přesně takovou, 
jakou ji tehdy viděl z Hlásky on a když 

vyjdete na ochoz, tak můžete hle-
dat rozdíly a porovnat město kdysi  
a nyní. Na Hlásce si také můžete vy-
zkoušet psaní husím brkem či perem  
a nechybí ani dřevěná skládačka.

Vstupenky zakoupíte v Informačním  
a dopravním centru Podřipska nebo na 
www.kulturaroudnice.cz. 

Poznávat město a jeho historii zá-
bavnou formou? Ano, skutečně je to 
možné. Nabízíme několik možností, 
jak se můžete něco nového dozvě-
dět a zároveň se bavit. 

Město Roudnice nad Labem má pro 
své návštěvníky hned několik měst-
ských okruhů. Tím nejnovějším je 
interaktivní okruh „Roudnice nad La-
bem v proměnách staletí“, který vás 
provede pomocí aplikace od pravěké 
Roudnice až do 20. století. Co k tomu 

potřebujete? Vstupenku, kterou za-
koupíte v Informačním a dopravním 
centru Podřipska, mobilní telefon  
a připojení k internetu. Další možností 
je stopovací hra TRIPPER, která na-
bízí procházku městem, kdy budete 
luštit šifry, hledat správné odpovědi 
a dozvíte se i něco zajímavého z his-
torie. Město se dá také projít znače-
ným městským okruhem, ke kterému 
potřebujete pouze mapu. Vychozím 
bodem všech okruhů je roudnické in-
focentrum v Arnoštově ulici.


