
Labská stezka
Labská stezka nabízí cykloturistům i turistům v oblasti Podřipska, Českého stře-
dohoří a Českosaského Švýcarska zážitky a aktivní vyžití. Stezka (cyklotrasa č. 2, 
EuroVelo 7) má v rámci cestování opravdu co nabídnout. Ať už máme na mysli 
přírodní krásy, historické památky nebo sportovní a kulturní vyžití. 
Labe aréna a inline okruh, Račice
Ideální podmínky pro sportovní vybití nabízí areál Labe arény v Račicích u Štětí. 
Národní olympijské centrum vodních sportů nabízí zázemí pro veslování, rych-
lostní kanoistiku i vodní slalom. Kolem vodního kanálu se táhne inline dráha  
o délce 5 km a je prvkem, jenž je zde hojně využíván. Vyjma pár dní v roce, kdy se 
na dráze konají závody, je dráha přístupná celoročně.
Koloběžky na Podřipsku
Krásu Podřipska můžete v turistické sezoně obdivovat na koloběžkách. Zvolit 
můžete jednu z výletových tras a příjemně si tak přiblížit řadu jedinečných míst. 
Půjčovna koloběžek funguje po dobu turistické sezony od měsíce května a mů-
žete si tak netradičně přiblížit jedinečná místa na Podřipsku. Odevzdání kolobě-
žek je pak možné na několika sběrných místech.
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Cyklobus i pro pěší do Českého středohoří (550906)
Cyklobus vyjíždí během turistické sezóny. Je určen nejen pro cykloturisty, ale 
také pro pěší turisty. Není podmínkou mít kolo, abyste se mohli svézt! Cyklobus 
vyjíždí z Roudnice nad Labem a Litoměřic, se zastávkami Bílý Újezd, Kletečná 
a Lovečkovice, Mukařov.
T5 Podřipský motoráček
Podřipský historický motoráček v sezóně brázdí tratě Českého středohoří a nabí-
zí řadu krásných zastavení. Zajímavostí na části trasy Podřipského motoráčku je 
jízda po již zrušené železniční trati. Podél této zrušené trati byly umístěny v okolí 
zastávek informační tabule, které přibližují historii trati i obcí.
Lodní linka T91
Lodní linka vyplouvá o sezónu v úseku Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice 
nad Labem – Mělník. Těšit se tak můžete na řadu mimořádných plaveb, nechybí 
ani pravidelné plavby přes všední dny či o víkendech. Vydejte se z Roudnice do 
Litoměřic či Ústí nad Labem, nebo za hranice Ústeckého kraje do Mělníka. Výlet 
se pak nabízí spojit s jízdou na kole po Labské stezce.

Turistická doprava

Za sportem a rekreacíZa kulturou

 

  
Bohatou nabídku kulturních akcí a kinoprojekcí naleznete v programu

Kulturního domu Říp a 3D kina, Husovo nám. 58,  Roudnice nad Labem,
jehož návštěvu si můžete zpříjemnit posezením v Caffé Říp
s terasou s nejkrásnějším výhledem v Roudnici nad Labem.

W: www.cafferip.cz
E: caffe@cafferip.cz
FB: @cafferip

kultura
roudnice.cz

Oblíbené vinařské akce:

Roudnický košt (červen)
Roudnické vinobraní (září)
Otevřené vinné sklepy na Podřipsku (listopad)

pro pěší | na kole | autem

turismus | kulturní a společenské akce 
sportovní vyžití

Poznejte  
Roudnici nad Labem  

a Podřipsko



Lobkowiczký zámek  
a románský hrad,  
Roudnice nad Labem
Dominantou města Roudnice nad Labem 
je Lobkowiczký zámek, který byl postaven 
na pozůstatcích románského hradu. V  17. 
století připadlo panství do vlastnictví rodině 
Lobkowiczů a v letech 1652–1684 byl zámek 
přestaven do raně barokní podoby. Při pro-
hlídce uvidíte pozůstatky románského hra-
du, ochutnáte vyhlášené lobkowiczké víno  
a nahlédnete i do zámecké části – tam na-
vštívíte zámeckou kapli a aktuální expozice. 

Hora Říp
Zdaleka viditelná hora tyčící se do výšky 456 m. n. m. s románskou rotundou 
na vrcholu. K hoře Říp se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Tím je 
od nepaměti jedním ze základních symbolů národa českého. Z vrcholových vyhlí-
dek se naskýtají daleké výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska. 
Na vrcholu stojí kaple zasvěcená patronu Přemyslovců sv. Jiří a patronu české 
země sv. Vojtěchovi. Uvnitř je k vidění socha sv. Jiří s drakem.

Dobříňský háj 
Na přelomu února a března je možné 
obdivovat koberce sněženek, velko-
lepé duby, a celou přírodní scenérii 
doplňují ptáci z řádu pěvců. Řeč je 
o přírodní památce Dobříňský háj – 
lužní les údolní nivy řeky Labe s roz-
lohou více než 21 ha. Je domovem 
chráněné sněženky podsněžníku  
a ohrožených druhů hmyzu a nachá-
zí se u obce Dobříň, rovněž poblíž 
Labské stezky.

Levandulová farma
Říkáte si Francie na Podřipsku? Ano, je to 
tak. Nedaleko posvátné hory Říp naleznete 
kousek Provence u obce Židovice. Manželé 
Nových zde pěstují již několik let dva dru-
hy levandule různých kultivarů, ze kterých 
vyrábí pestrou paletu výrobků, např. levan-
dulové polštářky, pletené levandulové palič-
ky a další. I tyto výrobky dostaly označení 
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

Vodní hrad a Jandovo 
muzeum, Budyně nad Ohří
Zlatý poklad se údajně skrývá na hradě  
v Budyni nad Ohří jako výsledek prací  
v alchymistické dílně. Ta byla nedávno obno-
vena a je velkou atrakcí. Hrad ze 13. století 
je obehnán vodním příkopem a bažinatým 
břehem řeky Ohře. Nachází se zde Jandovo 
muzeum s expozicí nářadí a pomůcek po-
sledního kata a také ceník za úkony. 

Věž Hláska
Je jediným docho-
vaným pozůstatkem 
opevnění nejstarší 
části města Roudni-
ce nad Labem. V sou-
časnosti lze vystou-
pat na  ochoz věže. 
Nezapomenutelným 
zážitkem se stane 
pohled na  město 
a panorama Českého 
středohoří. 

Kratochvílova 
rozhledna
Rozhledna byla po-
stavena roku 1934 
u příležitosti 60. výro-
čí založení „Rolnické 
záložny Podřipské“. 
Po  zakladateli zá-
ložny, Václavu Kra-
tochvílovi, nese své 
jméno. 

Rozhledna  
Na Horách
Jedná se o malou 
rozhlednu, která ov-
šem nabídne krásné 
panorama Českého 
středohoří a pohled 
na památnou horu 
Říp. Rozhledna se na-
chází na návrší mezi 
obcemi Židovice  
a Rohatce.

Za vyhlídkami

Galerie moderního umění  
v Roudnici nad Labem
V hlavním sále je umístěn výběr z galerijních sbírek, 
který představuje ilustrativní průřez dějinami českého 
výtvarného umění 20. století. Po boku stálé expozice 
jsou v galerii pořádány tematické či monografické vý-
stavy zahrnující nejširší spektrum výtvarných aktivit. 

Za galeriemi a muzei

Podřipské muzeum
Stálá expozice Podřipského muzea je tvořena 
expozicí věnovanou pravěkému období, období 
středověku a novověku. Při vstupu do muzea při-
vítá návštěvníka model „Mechanický Říp“, navržen 
podle pohlednic z počátku 20. století s futuristic-
kou tematikou.

Galerie podřipských betlémů  
v Bechlíně
Podřípský  betlém je působivá, pohyblivá expo-
zice  na ploše 4×2 m, kde účinkuje na 230 figur  
z kukuřičného šustí. Osvětlené a ozvučené pohyb-
livé scény jistě nadchnou malé i velké návštěvníky.

Za přírodouZa památkami

Klášter v Doksanech
Klášter byl vybudován v 1. polovině 12. sto-
letí a jednalo se tak o druhý ženský klášter, 
který byl v našich zemích založen. Během 
husitských válek a za třicetileté války byl ale 
několikrát vypálen. V současnosti klášter 
patří mezi nejpozoruhodnější barokní kom-
plexy v Čechách. Při komentované prohlíd-
ce kláštera nahlédne návštěvník do kostela 
a tzv. románské „krypty“.

Kostel Narození Panny Marie  
a klášter augustiniánů kanovníků, 
Roudnice nad Labem
Se stavbou současného gotického klenotu Podřip-
ska začal Jan IV. z Dražic v roce 1333. Prohlídka 
komplexu nabízí k  vidění úchvatnou architekturu  
a mnoho vzácných uměleckých předmětů. Z ambi-
tu nahlédnete do rajského dvora, projdete tajnými 
chodbami, a dokonce se dostanete také k podzem-
nímu jezírku. 


