
ZÁJEZD NA ŘÍP A OKOLÍ 
Na lednové výroční schůzi 
zaznělo, že bychom mohli na 
Říp, a tak jsme z autobusové 
zastávky v Ostroměři odjeli 
v sobotu 23. září 2017 
v 6.30 hodin za chladna a ranní 
mlhy směrem na Mělník 
a pokračovali na úpatí hory Říp 
do obce Rovné. Po upravené 

kamenité cestě jsme všichni pěšky vystoupali 200 výškových metrů 
na vrchol Říp. Chvilku jsme odpočinuli a poseděli u kávy v turistické 
restauraci, na které je napsáno vlastenecké heslo „Co Mohamedu 
Mekka, to Čechu Říp“. Poté jsme se přesunuli do rotundy svatého 
Vojtěcha a Jiřího, kde jsme si prohlédli části této typické románské 
církevní stavby. Výhled do širé české krajiny mlékem a strdím 
oplývající, který měl podle pověsti praotec Čech, jsme neměli, 
neboť dnes je vrchol zarostlý lesem a pouze na tři směry jsou 
upravené vyhlídky. Lipovou alejí jsme sešli do obce Krabčice 
a autobusem jsme přes Roudnici nad Labem směřovali do našeho 
druhého bodu programu do Litoměřic.  
Samotné město nabízí návštěvníkům velké množství zajímavostí, 
a tak každý účastník měl přibližně od 12 do 15 hodin možnost 
podniknout svůj vlastní program. Polední čas většina využila 
k obědu a následně někteří šli do podzemí města na expozici 
věnovanou Dolu Richard, kde byla ukázka těžby vápence a jeho 
zpracování, následné využití dolu jako továrny pro německé 
válečné účely 2. světové války a slouží jako úložiště 
nízkoradioaktivního odpadu v dnešní době. Za prohlednutí stálo 
muzeum, jedinečné na světě, s názvem Křišťálový dotek, kde jsou 
detailní otisky rukou světoznámých osobností v křišťálovém skle. 
Návštěvníci si mohli porovnat svou ruku například s Dominikem 
Haškem, Jaromírem Jágrem, Zdeňkem Svěrákem, Ringo Starrem, 
Reinholdem Messnerem, Madeleine Albrightovou, sirem 
Nicholasem Wintonem a dalšími. Zájemci o pohled z ptačí 
perspektivy na Litoměřice, řeku Labe, sopečné vrcholy Českého 
středohoří a další místa vystoupali buď na vyhlídkovou věž Kalich 
umístěnou na jednom z měšťanských domů na Mírovém náměstí, 
nebo na 65 metrů vysokou věž u katedrály sv. Štěpána.  
Posledním bodem našeho putování byl zámek Libochovice v těsné blízkosti řeky Ohře s rozsáhlým 
anglickým a francouzským parkem. Zámecké interiéry představovaly svým vybavením a výzdobou 
jednotlivé historické umělecké slohy od pozdní renesance přes vrcholné baroko až po styly 
devatenáctého století. Když jsme v půl šesté opouštěli Libochovice, začala obloha tmavnout černými 
hustými mraky. Intenzivní déšť nás zastihl u Mělníka a po zbytek cesty domů nás neopustil. Jaké to 
bylo potěšení, když nám celý den přálo počasí, zatímco v Ostroměři a okolí pršelo skoro celý den. Do 
každoroční statistiky dodejme, že za památkami a přírodními krásami Litoměřicka jsme ujeli přes 
330 km, a domů jsme se vrátili plni dojmů a zážitků. 
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