Kombinované vstupné
1 vstupenka – 3 objekty

S výhodnou kombinovanou vstupenkou se vám otevřou dveře do zámku,
Podřipského muzea a na věž Hláska.

Věž Hláska

Věž Hláska je jediným dochovaným pozůstatkem opevnění nejstarší části města Roudnice nad
Labem. Z ochozu věže se vám
naskytne nezapomenutelný panoramatický výhled na České středohoří a město. V interiérech Hlásky
se nachází také aktuální expozice.

Prohlídky na zámku
Prohlídkový okruh Lobkowiczkého zámku a románského hradu vám představí
monumentální pozůstatky románského hradu z 12. století. Nechybí ani ochutnávka roudnického vína přímo z Chateau Lobkowicz Roudnice. V zámecké části
nahlédnete do barokní zámecké kaple a navštívíte rovněž aktuální výstavy rozmístěné v sálech.

Podřipské muzeum

Stálá expozice Podřipského muzea je tvořena expozicí věnovanou pravěkému období, období
středověku a novověku. Kromě
stálé expozice se v muzeu nachází
i krátkodobé výstavy. Při vstupu
do muzea přivítá návštěvníka model „Mechanický Říp“, navržen podle pohlednic z počátku 20. století
s futuristickou tématikou.

Celoroční prohlídky

Románský hrad
a Lobkowiczký zámek

Navštivte zámek i v zimním období. Od listopadu do března probíhají
o víkendech komentované prohlídky v konkrétních časech, které naleznete
na portálu www.vyletnarip.cz.

Prodej vstupenek v Informačním a dopravním centru Podřipska
a on-line na webu rezervace.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

Dominanta Roudnice nad Labem
Největší barokní zámek v ČR
Bývalé hlavní sídlo šlechtického
rodu Lobkowiczů
kultura
roudnice.cz

Vše pro turisty na www.vyletnarip.cz
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Lobkowiczové dál upravovali své sídlo, nechali postavit kapucínský klášter
s lobkowiczkou hrobkou, vinařství rozkvétalo. Manželům se také narodil
jediný potomek – Václav Eusebius Lobkowicz. Právě ten započal v roce
1652 největší přestavbu bývalého zámeckého areálu do dnešní raně barokní podoby. Pozůstatky románského hradu byly zčásti zachovány, a jsou tak
nedílnou součástí zámku. Přestavba trvala 32 let, bohužel se jejího dokončení Václav nedožil. Jedná se tak o první největší barokní zámek na našem
území. Zámek tvoří čtyři křídla kolem prostorného nádvoří a jižní (vstupní) stranu dělí mohutná věž. Byl hlavním sídlem Lobkowiczů, nacházely
se zde také rozsáhlé sbírky obrazů, soukromá knihovna a rodinný archiv,
a to až do roku 1918.

Max Lobkowicz se roku 1918 aktivně podílel na vzniku Československa a společně s dalšími rody vystupoval proti Mnichovskému diktátu,
což byl také jeden z důvodů, proč nacisté Lobkowiczům zabrali majetek. Na zámku tak vznikly kasárny a výcvikové středisko Hitlerjungend. Po válce získali Lobkowiczové zpět svůj majetek včetně zámku a začali s rekonstrukcí. Zanedlouho byl ale opět veškerý majetek
zabaven, tentokrát komunisty. Od roku 1950 po dobu 8 let na zámku
sídlila Hakenova politická škola pro armádní důstojníky. Následně na
dlouhých 50 let se zde uhnízdila Vojenská hudební škola Víta Nejedlého. Mezitím se v roce 1992 vrátit zámek opět do vlastnictví rodině
Lobkowiczů a je tomu tak dodnes. V současné době se na zámku
konají svatební obřady v zámecké kapli, společenské a kulturní akce
a také se toto místo stalo oblíbeným místem filmařů.
Koncem 12. století se nad řekou Labe tyčil mohutný románský hrad,
který je v současné době jedním z nejstarších kamenných hradů u nás.
Jeho stavitelem byl s vysokou pravděpodobností Přemyslovec Jindřich
Břetislav, pražský biskup a český kníže. Hrad býval vyhledávaným sídlem pražských biskupů a arcibiskupů. Nedobytnost hradu byla dokázána v 15. století, kdy jej v období husitských válek nedobyli ani husité,
ani pražané. Ovšem byly to právě finanční potíže, které donutily arcibiskupa Kornáda z Vechty panství prodat. Koupil jej Jan Smiřický, jeden
z představitelů nejbohatšího rodu té doby, a tím započala etapa plná
úprav hradu a jeho okolí. Následně se majitelé hradu střídali až do roku
1575, kdy hrad koupil Vilém z Rožmberka. Po jeho smrti panství zdědila jeho čtvrtá manželka Polyxena z Rožmberka, rozená z Pernštejna.
O 11 let později se opět provdala, tentokrát za Zdeňka Vojtěcha Popela
z Lobkowicz. Tím se rok 1603 stává důležitým mezníkem v dějinách
šlechtického rodu Lobkowiczů.

