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(aneb Kde to všechno začalo)  
 

sobota 6. června 2020 

 
Odjezd: v 6:30 hod. z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu 

Trasa autobusu: Pardubice – Lázně Bohdaneč – Chýšť – Jirny – Brandýs n/L – Kostelec 
n/L -  Mělník – Liběchov - Štětí – Hoštka (vystoupí I. skupina) – Roudnice n/L (vystoupí 
skupiny II. a III., autobus čeká příchodu III. skupiny) – Krabčice (vystoupí skupina III.) – 
Ctiněves (autobus čeká příchodu všech skupin) – Ledčice – Nová Ves – Praha - Chýšť - 
Lázně Bohdaneč - Pardubice. Celkem (tam i zpět) 310 km. 

Odjezd zpět: v 18:00 hod. ze Ctiněvsi   

Předpokládaný příjezd do Pardubic: kolem 20. Hodiny 

Turista musí mít během cesty autobusem na obličeji roušku. 
Přihlášený turista se účastní výletu na vlastní nebezpečí. 

Trasy jednotlivých pěších skupin:  

I. skupina vystoupí v Hoštce [1] u čerpací stanice v centru obce, prohlédne si toto 
centrum a ulicemi Malá Strana podél Hošteckých sklepů a Ke křížku dojde na rozcestí TZ 
Hoštka – Kochovice (1 km), odkud pokračuje stále po M (ta více vpravo) kolem vrchu 
Sovice a přes ves Vetlá [2] (+3,5 km) až k hlavní silnici, po níž pokračuje doleva přes 
most přes Labe do centra Roudnice nad Labem [3] (+6,5 km, od startu 11 km), kde si 
prohlédne centrum města, popř. zámek a občerství se. Poté pokračuje stále po M přes 

Kratochvílovu rozhlednu, Vesce a Krabčice [4] až na Říp [5] (+ 6 km), kde si prohlédne 
rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha a pokochá se výhledem z Mělnické, Roudnické a Pražské 
vyhlídky. Opět bude příležitost se občerstvit. Poté po Č (částečně v souběhu se Ž a M) 
sestoupí do Ctiněvsi [6] a projde obcí až k Podřipskému rodinnému minipivovaru, kde 
bude závěr výletu (+3 km, celkem 20 km). 

II. skupina vystoupí společně se skupinou III. v Roudnici nad Labem [3], prohlédne si 
zámek, muzeum a centrum města a občerství se. Poté ve smluvený čas vykročí po M 

přes Kratochvílovu rozhlednu, Vesce a Krabčice [4] stejně jako skupina I. na Říp [5] (6 
km), kde si prohlédne Rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha a pokochá se výhledem z Mělnické, 
Roudnické a Pražské vyhlídky. Opět bude příležitost se občerstvit. Poté po Č (částečně 
v souběhu se Ž a M) sestoupí do Ctiněvsi [6] a projde obcí až k Podřipskému rodinnému 
minipivovaru, kde bude závěr výletu (+3 km, celkem 9 km).  

III. skupina vystoupí společně se skupinou II. v Roudnici nad Labem [3], prohlédne si 

zámek, muzeum a centrum města a občerství se. Poté ve smluvený čas přejede 
autobusem na parkoviště do Krabčic [4] a odtud pokračuje již pěšky stejně jako skupiny I. 
a II. na Říp [5] (1,5 km), kde si prohlédne Rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha a pokochá se 
výhledem z Mělnické, Roudnické a Pražské vyhlídky. Opět bude příležitost se občerstvit. 
Poté po Č (částečně v souběhu se Ž a M) sestoupí do Ctiněvsi [6] a projde obcí až 
k Podřipskému rodinnému minipivovaru, kde bude závěr výletu (+3 km, celkem 4,5 km). 

Převýšení:  u skupiny I. cca 400 m, u skupiny II. cca 300 m, u skupiny III. cca 200 m 

V případě nepříznivého počasí bude zvolen přiměřený náhradní program. 

Vstupné: Lobkowiczký zámek – základní 70 Kč, snížené 50 Kč 
       Věž Hláska – základní 30 Kč, snížené 15 Kč 

      Lobkowiczký zámek + věž Hláska – základní 90 Kč, snížené 60 Kč 
       Podřipské muzeum – základní 40 Kč, snížené 30 Kč 
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       Rotunda sv. Jiří – 60 Kč    

Možnosti občerstvení: Hoštka, Roudnice n/L, Říp, Ctiněves   

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 9 Podřipsko (nejnovější je 5. vydání z roku 2016) 

Cena: dospělí členové 150 Kč; děti členové 70 Kč. 
dospělí nečlenové 250 Kč; děti nečlenové 100 Kč 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 
739 569 070. Při odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se 
k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši. 

Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta 

(776 823 797 Vodafon) 
 

Turisticko-vlastivědný text. 
 
[1] Hoštka - město se 1700 obyvateli 
mezi Litoměřicemi a Štětím. Městem 
protéká potok Obrtka, který se vlévá 
do Labe. Hoštka leží v úrodné krajině 
Polabí na prahu Českého středohoří. 
Není známo, kdy byla sídla Hoštka a 
její části - Kochovice, Malešov a 
Velešice založena, ale první písemné 
zprávy o osídlení jsou z roku 1266, 
údajně bylo založeno Přemyslem 
Otakarem II.. Nejstarší privilegia 
pocházejí ze 14 století, město mělo i 
právo hrdelní. V roce 1426 v Hoštce 
před bitvou u Ústí nad Labem 
přenocovali husité. Ve středověku 
byla významným sídlem a na svou 
dobu i s velkým počtem obyvatel. Byl zde čilý obchodní ruch, přes území obce vedla významná 
Lužická cesta. Od 16. století zde kvetlo pěstování chmele. Celá staletí žili na tomto území Češi 
i Němci. Tragedie druhé světové války a následné vysídlení způsobilo prudký pokles počtu 
obyvatel. Po roce 1945 se do obce přistěhovali lidé z různých míst, rozdílných kultur a národností. 
Tyto události měly dlouhodobý vliv na rozvoj obce. 10. října 2006 byl obci vrácen status města. Je 
zde zachována řada pozdně barokních i empírových domů, zčásti zmodernizovaných. Kostel sv. 
Otmara pochází z 12. století, dnešní stavba je gotická z konce 15. století s barokními úpravami 
z let 1703-12. Barokní sloup sv. Trojice na náměstí pochází z let 1735-37 podle návrhu M. 
Tollingera. Na tzv. Malé straně stojí barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1756-62.     
[2] Vetlá - ves doložená již v roce 1333. Jsou zde zachovány domy empírového typu z 1. poloviny 

19. století a stavby s hrázděnými patry či dřevěnými štíty, pavlačemi a „sluncovými“ vraty. Kostel 
sv. Jakuba Většího je v jádře románský z 2. třetiny 12. století, přestavěný goticky ve 3. čtvrtině 14. 
století (dvoulodí – jedno z nejcennějších v Čechách, presbytář). 
[3] Roudnice nad Labem - jedno z nejstarších českých měst, původní název Rúdník či Rúdnica 

byl odvozen od vyvěrajícího rudného pramene. Archeologické nálezy dokládají pravěké osídlení 
v okolí brodu přes řeku Labe. První písemné zprávy o Roudnici nad Labem pocházejí z poměrně 
pozdní doby, z let 1167 a 1176, městská práva získala již ve 12. století. Na konci 12. století zde 
byl vystavěn kamenný románský hrad, který byl druhou kamennou světskou stavbou v Čechách. 
Stavbu hradu v této pro 12. století strategicky významné lokalitě zahájil Jindřich Břetislav, 
synovec krále Vladislava I., který byl biskupem pražským a kterého císař později jmenoval 
panovníkem českého knížectví. Tomu odpovídá i letopočet 1189/90 získaný dendrochronologicky 
ze zbytků výdřev křížových kleneb v přízemí románské části. Původní románský hrad měl 
obdélníkový půdorys a sedm bašt. Ve 13. a 14. století výstavba pokračovala, biskup Jan IV. 
z Dražic (kolem 1280–1343) nechal v letech 1333–1340 vybudovat třetí nejstarší kamenný most 
v Čechách a první přes Labe. S největší pravděpodobností zde byl na kněze vysvěcen také Mistr 
Jan Hus. Na hradě pobýval i císař Karel IV., na jeho příkaz zde byl internován tribun římského 
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povstání Cola di Rienzo. Ve městě v roce 1364 zemřel pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. 
Koncem 14. století bylo vystavěno Nové Město roudnické (dnes nám. Jana z Dražic a Husovo 
nám.) a spolu se starým městem obehnáno hradbami. V 15. století město několikrát dobyli 
a vyplenili husité (1421 Jan Žižka, 1425 Jan Roháč z Dubé, 1428 Václav Carda z Petrovic). Po 
husitských válkách město i hrad několikrát změnilo majitele (1431 Jan Smiřický, 1453 Zdeněk 
Konopišťský ze Šternberka, od roku 1467 byla Roudnice královské město). V roce 1577 je získal 
Vilém z Rožmberka, který započal s přestavbou a rozšířením roudnického hradu a zároveň zde 
měl své alchymistické dílny. O rozkvět města se přičinil i Jakub Krčín, který zde za jeho vlády 
působil. Po Vilémově smrti získala celý jeho majetek jeho poslední manželka Polyxena 
z Pernštejna, která se 
v roce 1603 provdala za 
Zdeňka Vojtěcha Popela 
z Lobkowicz. Ten 
pokračoval v rozšiřování a 
zvelebování roudnického 
panství. Projekt na 
barokní přestavbu hradu 
vypracovali nejpřednější 
stavitelé a architekti své 
doby Pietro de Colombo, 
Francesco Caratti, Carlo 
Orsolini a Carlo Lurago. 
Za třicetileté války bylo 
město v letech 1634 a 
1639 vypáleno a 
pobořeno švédskými 
vojsky. Stavbu zámku 
dokončil v roce 1684, za 
vlády Václava Eusebia 
z Lobkowicz, stavitel 
Antonio della Porta. Václav Eusebius také ustanovil Roudnici jako hlavní a nedělitelný rodový 
majetek (tzv. fideikomis), což platilo až do roku 1945. V 19. století se Roudnice stala 
průmyslovým a hospodářským centrem Podřipska, k čemuž přispělo několik velkých 
strojírenských továren a železnice. Po polovině 19. století zde vznikl první český veslařský klub 
a v roce 1892 se zde poprvé u nás hrála kopaná. Dnešní mnohostranný sportovní areál je na 
pravém břehu Labe. V roce 1910 byl na místě původního zbořeného gotického mostu postaven 
nový železný most přes řeku Labe. V roce 1945 byl roudnický zámek zestátněn, jeho cenný 
depozitář (především knihovna a Lobkowiczká obrazárna) byl zničen nebo umístěn do jiných 
zámků či muzeí v ČR. Od roku 1957 do roku 2008 na zámku sídlila Vojenská hudební škola Víta 
Nejedlého. Zámek byl veřejnosti zpřístupněn až v roce 2012. V bývalé zámecké jízdárně je 
zřízena Galerie moderního umění 19. a 20. století, k nejcennějším vystavovaným autorům patří 
Antonín Slavíček. V městě je také možno navštívit Podřipské muzeum nebo galerii ve věži 
Hláska. Historické jádro města je dnes městskou památkovou zónou. V roce 2018 Roudnice 
získala díky výsadbě vinice u zámku statut vinařské obce.  
Zajímavosti:  

 Starý kamenný most v Roudnici byl třetím nejstarším kamenným mostem, který byl 

v Čechách postaven, a první přes řeku Labe. Byl postaven péčí Jana IV. z Dražic v letech 1333–
1340. Most přečkal několik povodní a zvyšoval význam města, až byl po skoro tři sta letech 
poničen vojsky během třicetileté války. Plány na obnovu mostu nebyly realizovány a most 
postupně chátral. Teprve v letech 1906–1910 byl postaven nový secesní ocelový most a při té 
příležitosti odstraněny zbývající trosky středověkého mostu. Během povodní v roce 2002 byl 
roudnický most, jako jediný silniční most přes řeku Labe, otevřen.  

 Mohutný zámek je dominantou Roudnice. Na skalnatém ostrohu nad řekou se však 

předtím tyčil hrad. Byl asi 40 metrů dlouhý a 15 metrů vysoký, jeho zdi byly silné 2 metry a byly 
zpevněny na severní straně a na nárožích věžicemi. V přízemí stavby byl velký sál, nad ním 
zřejmě slavnostní síň. Komplex ještě obsahoval menší užitkové budovy na jih od paláce, 
obehnané hradbou s opevněnou bránou. Tento hrad byl první český kamenný hrad, který nebyl 
postaven panovníkem. Z původního hradu se dodnes dochovalo obvodové zdivo a velký přízemní 
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sál, rozčleněný 
pozdějšími vestavbami. 
Hrad byl oblíbeným 
sídlem většiny pražských 
biskupů, měl zde být 
vysvěcen na kněze i  
Mistr Jan Hus. Církev ho 
později prodala Janu 
Smiřickému, který jak se 
doba měnila, začal 
s přestavováním, 
doplňováním a 
upravováním. V polovině 
16. století přibyla jv. od 
hradu nová obytná 
renesanční budova. Za ní 
pak přistavěli několik 
menších objektů 
spojených s hradem chodbou. Celá stavba byla poněkud nesourodá, takže ji pak Václav Eusebius 
z Lobkovic nechal přestavět na dochovaný raně barokní zámek.  

 Kratochvílova rozhledna byla postavena v roce 1935 v parku nad městem Rolnickou 

záložnou podřipskou, která tehdy slavila 60 let svého trvání. Je příkladem moderní 
funkcionalistické architektury meziválečné doby. O projekt se postaral pražský architekt Štěpánek 
a o její stavbu provedli stavitelé Hádl a Hájek. Rozhledna má vzdušnou betonovou konstrukci 
s kruhovým půdorysem, nesenou osmi vnějšími a jedním středovým sloupem. Kolem něj se vine 
točité schodiště vedoucí ke kryté vyhlídkové plošině ve výšce 13 m. U paty věže je žulová 
pamětní deska věnovaná statkáři Václavu Kratochvílovi (1820–1893), rodáku z nedalekých 
Mlčechvost, přední osobnosti na Podřipsku v 19. století. Rolnická záložna tím uctila památku 
svého zakladatele a prvního předsedy. Na přelomu roku 2004 prošla rozhledna rekonstrukcí.  

 Městská věž Hláska z 15. století s ochozem a barokní střechou slouží jako rozhledna. 

 Gotický kostel Narození Panny Marie založený pražským biskupem Janem IV. z Dražic 
v roce 1333 jako součást augustiniánského kláštera stavěl francouzský architekt Vilém 
z Avignonu. V letech 1725–1750 jej přestavěl Octavio Broggio ve slohu barokní gotiky. K jižní lodi 
kostela přiléhá gotická křížová 
chodba se zbytky fresek. 

 Raně barokní kostel sv. 
Václava z let 1615–1628 při bývalém 

klášteře kapucínů, přestavěný 1729. 

 Barokní kaple sv. Viléma na 

Purkyňově náměstí z roku 1729 
od Octavia Broggia s freskami 
a oltářním obrazem od V. V. Reinera. 

 Starý židovský hřbitov 

z roku 1613 s cennými renesančními, 
barokními a klasicistními náhrobky. 
Je kulturní památkou ČR. 
[4] Krabčice – zemědělská obec při úpatí Řípu. V době protireformace byla nejvýznamnější 

bratrskou vsí na silně evangelickém Podřipsku. Novorenesanční evangelický kostel pochází 
z roku 1885. Na hřbitově stojí mj. pomník předáka rolnického lidu Václava Kratochvíla z Lounek 
(1820-93). Oblíbenou dětskou knihu „Broučci“ zde kolem roku 1873 psal evangelický farář Jan 
Karafiát.  
[5] Říp – osamělá a zdaleka viditelná čedičová kupa (456 m) v širé rovině Řipské tabule, 
charakteristického zvonovitého tvaru, dominující daleké oblasti a vystupující asi 200 metrů nad 
okolní plochou krajinu. Svým tvarem je Říp stolová hora s vrcholovou plošinou ve tvaru elipsy 
s delší osou ve směru S-J dlouhou 850 m a kratší osou 500 m. Jde o pozůstatek jádra 
třetihorního vulkánu, který se tyčil do výšky více než 1 km nad úroveň dnešního vrcholu. Říp je 
dnes již značně snížen zvětráváním, se silnými suťovými vrstvami na úpatí. Památná hora má 
význam v české mytologii a historii. Podle pověsti sem přišel praotec Čech, přehlédl okolní krajinu 
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a rozhodl se zde usadit. Nápadná 
vyvýšenina poutala pozornost lidí od 
nejstarších časů a v rovinaté krajině 
byla důležitým orientačním bodem. 
Jméno je indoevropské a jeho původ 
tak sahá až do doby bronzové. 
Znamená prostě Hora. Vychází 
z keltského „rib“ tzv. „žebro“ tj. žebro 
země. Slovo Říp je identické se 
starým nordickým rip – skála, hora. 
Veršovaný německý překlad 
Dalimilovy kroniky ze 14. století mluví 
o Rieff. Legenda, kterou poprvé 
zaznamenal počátkem 12. století 
kronikář Kosmas, pokládá právě horu 
Říp (Rip) a její okolí za místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem při příchodu 

do nové vlasti a kde se odehrálo rituální „vzetí do vlastnictví“ okolní země, vrcholící jejím novým 
pojmenováním po vůdci těchto Slovanů, Čechovi (latinsky Boemus). V časně slovanské době 

však bylo území Řípu neosídleno, patrně pro nedostatek vody. Hora však ležela přesně ve středu 
tehdejšího slovanského osídlení Čech a horizont, jehož lze dohlédnout z jejího vrcholu, tvořil 
zároveň hranici tohoto osídlení. Pověst o praotci Čechovi rozvinul v 16. století Václav Hájek 
z Libočan, podle něhož byl vojvoda Čech po své smrti pochován v nedaleké Ctiněvsi (1,5 km JV). 
Nejznámější zpracování pověsti vytvořil v roce 1894 Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. 
Nejnovější zpracování je od Petra Piťhy v knize Paměť a naděje. Zdejší prastará rotunda sv. Jiří, 

původně zasvěcená sv. Vojtěchovi, byla doplněna věží a znovu vysvěcena v roce 1126 na paměť 
vítězství knížete Soběslava I. nad německým králem Lotharem III. Saským v bitvě u Chlumce. 
V rotundě se nachází Památník českého státu. Postupně se Říp stal v 17. a 18. století oblíbeným 
poutním místem; od poloviny 19. století byl Říp nejednou dějištěm táborů lidu a národních 
manifestací. Symbolizoval touhu po zrušení roboty, národní nezávislosti atd. Nejvýznamnější se 
stala slavnost z roku 1868, kdy byl z Řípu vyzvednut a do Prahy odvezen jeden ze základních 
kamenů pro stavbu Národního divadla. Do Prahy jej doprovodilo 300 jezdců a cestu lemoval 
špalír družiček s košíčky plnými květů. Bájnou horu Říp opěvovala většina českých básníků 
(zejména S. Čech, J. Vrchlický, J. Zeyer, J. Neruda, J. Hora, J. Seifert atd.) a malířsky ji zvěčnil 
bezpočet umělců. Hornina, z níž Říp sestává, je sodalitický nefelinit s příměsí olivínu a magnetitu. 
Způsobuje vychylování střelky kompasu. Svahy zůstávaly po staletí holé a byly zalesněny teprve 
v 19. století. Zahrnují teplomilná rostlinná společenstva. Hora Říp i s rotundou je národní kulturní 
památkou. Vrchol je zarostlý a upravené vyhlídky 
jsou pouze na třech místech na úbočích: 
Roudnická, Mělnická a Pražská. Současná 
podoba rotundy je výsledkem puristické 
přestavby v 70. letech 19. století. Každoroční 
pouť se zde koná v neděli před svátkem sv. Jiří 
(24. dubna), související zábavní a kulturní 
program o následujícím víkendu. Na vrchol vede 
několik značených turistických cest. V roce 1907 
byla v sousedství rotundy postavena turistická 
Boumova chata, která dodnes slouží jako výletní 
restaurace. Na zdi chaty je připevněn patriotický 
nápis „Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp!“ Na 
podzim pořádá klub roudnických cyklistů „Výjezd 
na Říp“. Cílem je vyjet co nejrychleji horu bez 
jediného dotyku nohou země. 
[6] Ctiněves – zemědělská ves pod Řípem, poprvé připomínaná již v roce 1318. Pozdně barokní 

kostel sv. Matouše z konce 18. století stojí na místě staršího románského (z něho je zachována 
apsida), se starobylým vybavením. Podle pověsti, rozšířené kronikou Václava Hájka z Libočan 
v polovině 16. století, byl nedaleko kostela pohřben praotec Čech, což však archeologicky nebylo 
dosud doloženo. Na okraji vsi směrem k Řípu vyvěrá pramen Hamlouf, o němž píše Bohuslav 
Balbín, že vyrazil ze země po úderu prutu praotce Čecha.   
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