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MAS Vyhlídky

MAS Podřipsko

Místní akční skupina Vyhlídky, o. s. /dnes MAS Vyhlídky, z. s./ byla založena v roce 2004
jako občanské sdružení za účelem realizace aktivit podporujících rozvoj života na venkově prostřednictvím partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Až do roku
2008 pracovali všichni členové dobrovolnicky. Způsob práce metodou LEADER si členové
získávali prostřednictvím projektu „Cesta změny“ z operačního programu Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství /podopatření Osvojování schopností, v realizovaným v roce 2005
– 2006/. V rámci tohoto projektu došlo k masivní informační kampani, na veřejných komunitních workshopech došlo k zapojení místní aktérů a formaci týmu pro zpracování integrované
rozvojové strategie. Integrovaná strategie byla v únoru roku 2006 zpracována a veřejně
projednána. V roce 2007 Vyhlídky spolupracovaly se Španělskými a Portugalskými místními
akčními skupinami v rámci projektu AGROLEADER na podporu marketingových nástrojů zemědělské a potravinářské produkce. Rovněž bylo započato s přípravou Strategického plánu
a podáním projektové žádosti o podporu Strategického plánu se Vyhlídky přihlásily k jeho
realizaci na období 2008 – 2013. Vyhlídky byly jednou ze 48 podpořených místních akčních
skupin a v roce 2008 podepsal dohodou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova a začaly fungovat na dobrovolnicko-profesionálním základu. V rámci realizace Programu rozvoje venkova bylo vyhlášeno 9 výzev, ve kterých bylo registrováno 82 projektových
žádostí. Prostřednictvím Strategického plánu bylo místní akční skupinou Vyhlídky v letech
2008 – 2013 registrováno 116 projektových žádostí, podpořeno 81 projektů 45 000 000,- Kč
dotací. Mimo to byl realizován jeden projekt meziregionální spolupráce s LAG Podralsko,
o. s. „Po stopách K. H. Máchy“, kde byly mapovány přírodní, kulturní, vojenské a technické
památky, navrženy návštěvnické okruhy tak, aby byla potlačena administrativní hranice mezi
Středočeským a Libereckým krajem. Další dva projekty meziregionální spolupráce jsou realizovány – projekt „Učíme se filmem“ a „Polabskými stezkami za vínem a poznáním“, jehož
jedním výstupem je právě tento průvodce. Vyhlídky jsou též spolukoordinátorem regionální
značky „Polabí“, která je přidělována kvalitním produktům lokální provenience.

Místní akční skupina (MAS) Podřipsko byla založena v červnu roku 2011. Spolek působí
ve venkovském prostoru v jihovýchodní části Ústeckého kraje v okolí památné hory Říp
a jeho členem se může stát každý, kdo má zájem podílet se na všestranném vyváženém
rozvoji regionu. Chceme spojit jednotlivé zástupce obcí, neziskových organizací, místních
spolků, církví i podnikatelů a pokusit se je přivést ke vzájemné spolupráci.
Cílem spolku je podpořit takové oblasti, ve kterých obyvatelé spatřují slabiny a které
je trápí. K dosažení tohoto cíle bude sloužit dokument nazvaný Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014-2020, na jejíž tvorbě se mohli
podílet všichni občané regionu a svými podněty tak ovlivnit budoucí rozdělování financí.
V současné době probíhá proces schvalování strategie na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Ukázkou činnosti MAS byla tzv. Tréninková výzva, která proběhla v první polovině roku
2014. V rámci této výzvy byly podpořeny místní projekty, jako například Roudnické farmářské trhy, Masopust v Račiněvsi, nebo Dětský divadelní festival v Roudnici nad Labem.

další informace na webu:
MAS Vyhlídky:

http://www.vyhlidky.eu

MAS Podřipsko: http://www.maspodripsko.cz
GIS: 		

http://gis.maspodripsko.cz

		http://gis.vyhlidky.eu
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Vinařství

Litoměřická vinařská podoblast
Litoměřická vinařská podoblast zahrnuje rozsáhlé území od Roudnice nad Labem přes
Litoměřice až k Ústí nad Labem a dále pak na západ k Mostu a Kadani, teritoriálně spadá
pod Vinařskou oblast Čechy a nachází se na severozápadě ČR. Z geografického hlediska
patří mezi nejseverněji položené vinařské oblasti Evropy, a proto je vhodná především
pro bílá vína. Jde o nejmenší z vinařských podoblastí ČR. Historie vinařství na Litoměřicku
sahá do nejstarších dob osídlení krajiny českým obyvatelstvem a současně do období
šíření křesťanství.
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Mělnická vinařská podoblast
Mělnická vinařská podoblast leží ve vinařské oblasti Čechy a je tvořena částmi okresů
Mělník, Litoměřice, Mladá Boleslav, Kutná Hora, Kolín, Chrudim, Trutnov, Náchod, Beroun,
Rakovník, Rokycany, Kladno, Praha-východ a částí území hlavního města Prahy. Zahrnuje 42
vinařských obcí.
Vinice zde leží většinou na vápenitém podkladu vrstev opuky, která je místy překryta
hlinitopísčitými náplavami. Půdy jsou lehčí, záhřevné a poskytují výborné podmínky pro
pěstování modrých odrůd.
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Ranč Ježkův mlýn Hoštka ••
V rámci nabídky služeb Ježkova mlýna,
určeného především k aktivnímu odpočinku, lze využít prvního českého Extreme
Horse Parku, nabízejícího jezdcům netradiční zážitky v podobě dráhy s umělými
překážkami, výuky rekreačního jezdectví
či agroturistiky.
GPS: 50.4880792N, 14.3234361E

Putování po okolí města Štětí ••
Naučné putování Loupežníka Štětky zajisté zaujme celou rodinu a přiblíží historii
i malebnou přírodu, průmysl i zemědělství
Štětska. Trasa je směřována přes Brocno,
Radouň, jeskyně Mordloch, Újezd a okolní hluboké lesy. Na své si přijdou i milovníci geocachingu.

Zámek Mělník ••
Dnešní zámek vznikl postupným rozšiřováním a přestavbami původního románského a gotického hradu. Tehdy také byl
sídlem českých kněžen a královen. Renesanční a barokní změny jsou spojeny až se
šlechtickými rody Berků z Dubé a Černínů.
Sňatkem roku 1753 přešel do rukou rodu
Lobkowiczů. Je celoročně otevřen, nabízí
posezení v restauraci, cukrárně, ochutnávku
vín z produkce vinařství Jiřího Lobkowicze,
k jehož nejslavnějším vínům patří Ludmila.
GPS: 50.3508803N, 14.4732792E

Hrad Kokořín ••

Sportcentrum Račice ••
Veslařský kanál v meandru Labe nabízející značné možnosti sportovního vyžití
- kromě široké nabídky vodních sportů
plážový volejbal, bowling či vhodné prostory pro cyklisty a jízdu na kolečkových
bruslích po kruhové trase dlouhé 5 km.
Trať pro veslování a rychlokanoistiku
měří 2 350 m.
GPS: 50.4582328N, 14.3429014E
30

Kulturní památka s mohutnou válcovou
věží sahající do výšky 38 m v rukou majitelů - dědiců Špačků od roku 2006. Současně je hrad otevřen pro veřejnost celoročně a nabízí dva prohlídkové okruhy.

Součástí expozice jsou romanticky laděné
ukázky středověkého bydlení s dobovými
sbírkami.
GPS: 50.4402381N, 14.5763719E

CHKO Kokořínsko - Máchův kraj ••
Přírodní rezervace vyhlášená roku 1953
o rozloze 20,97 km2 ve správě CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Jsou zde evropsky
nejlépe doložená počáteční stádia rozpadu
kvádrových pískovců jako pozůstatek dávného druhohorního moře.

kých poměrech o zcela unikátní dílo. Čertovy hlavy jsou volně přístupné po modré
turistické značce od obecního úřadu v obci
Želízy.
GPS: 50.4202256N, 14.4645572E

Zámek Hořín ••

Zoopark Zelčín ••
Zelčínský zoopark jako místní turistická
atrakce seznamuje své návštěvníky kontaktním způsobem přibližně s 15 druhy zvířat.
Na své si zde přijdou malí i velcí návštěvníci. K dispozici je dětské hřiště, jízdy na koni
po okolí a chutné občerstvení s možností
ubytování. Areál je všem příchozím otevřen
celoročně.
GPS: 50.3265069N, 14.4364881E

Čertovy hlavy, Harfenice, Had ••
Skalní útvary na území obce Želízy vytesané
do pískovcových bloků v době romantismu
sochařem Václavem Levým v letech 1841
- 1846. Z hlediska rozměrů se jedná v čes-

Pozdně barokní budova původně sloužící
jako lovecký zámeček ze sklonku 17. století.
Později byla přistavěna i zámecká jízdárna.
V současné době není veřejnosti přístupný.
Jedná se o velmi cenný objekt skrývající tzv.
kamenné pokoje či freskami zdobenou zámeckou kapli.
GPS: 50.3462456N, 14.4627472E

Mělnické podzemí ••
Mělnické podzemí vznikalo od konce
13. století souběžně s výstavbou města.
Podzemní prostory sloužily jako sklady,
31

mohlo se jednat o sklepy vinařské či pivovarské. Poskytovaly také útočiště v případě
nebezpečí ať již vojenského či v podobě
požáru. Prohlídky zpřístupněné části s unikátní středověkou studnou pořádá celoročně Turistické informační centrum.
GPS: 50.3525125N, 14.4735764E

Umělá jeskyně ukrývající se v lesích mezi
Liběchovem a Želízy po levé straně údolí
potoka Liběchovky. Jeskyni zdobí ztvárňující motivy bajky Ferina lišák. Jeskyně je přístupná po modré turistické značce.
GPS: 50.4165911N, 14.4633453E

Soutok řeky Labe s Vltavou ••

Pozůstatky kdysi skalního hradu se nacházejí nedaleko obce Bosyně v prostředí
impozantní přírodní scenérie. Hrad byl založen roku 1321. V 17. století byl však již
zcela zpustlý. Ve skalní stěně pod hradem
je vytesán reliéf Krista. Místo je spjato s pověstí o nenaplněné lásce a smrtícím nástroji
„krvomlýnu“.
GPS: 50.4113556N, 14.5683361E

Jedinečnost Mělníka je dána jeho polohou
nad soutokem dvou největších českých řek.
Pod městem se Vltava vlévá jako levostranný přítok do Labe, o něco níže do Labe ústí
hořínsko-vraňanský laterální kanál vybudovaný v letech 1902 -1905. Pevnina mezi řekami je Přírodní rezervací Úpor s chráněným
lužním lesem a květenou. Soutok je nejlépe
viditelný z věže kostela sv. Petra a Pavla.
GPS: 50.3475731N, 14.4758033E

Jeskyně Klácelka ••

Hrádek Harasov ••

Zámek Liběchov ••

Barokní zámek zbudovaný v obci kolem
roku 1730 na místě původní středověké
tvrze. Vzhled budovy se několikrát pod
vlivem jednotlivých slohů a majitelů měnil.
Poslední barokní přestavba probíhala v letech 1720 - 1730. Kolem zámku se rozkládá
rozlehlý park přístupný veřejnosti. Budova
zámku utrpěla rozsáhlé škody při povodních v roce 2002.
GPS: 50°24‘29.588“N, 14°26‘43.054“E

Křížová cesta, Liběchov ••
Kamenná Křížová cesta o 14 zastaveních
datovaná k roku 1780. Jedná se o cestu
lemovanou lipovou alejí s výklenkovými
kaplemi s výjevy z křížové cesty. Původní
výmalba Josefa Kramolína se nedochovala.
Nové deskové obrazy podle předlohy byly
do kaplí vsazené v roce 2002. Každoročně
zde na Velký pátek stoupá procesí.
GPS: 50.4064306N, 14.4493456E

mezi Tupadly a Želízy. K obdivování jsou
v oblasti vzácné druhy rostlin a živočichů.
GPS: 50.4267989N, 14.4623711E

Pískovna Dobříň ••
Pískovna se nachází u města Roudnice nad
Labem, v blízkosti vlakové zastávky Dobříň.
Vznikla po zaplavení vytěžené části jedné
z největších štěrkopískoven v ČR. Vodní
plocha je vhodná k rekreaci.
GPS: 50°26‘26.940“N, 14°18‘36.225“E

Slalomový kanál
Roudnice nad Labem ••

Přírodní rezervace Mokřady Dolní
Liběchovky ••
Přírodní rezervace pod správou CHKO Kokořínsko - Máchův kraj vyhlášená v roce
2001 podél nivy potoka Liběchovka nedaleko Tupadel a Želíz. Území je členěné na
dva celky - severní část na Tupadly a oblast
32

Slavná kanoistická dráha byla v nedávné
době upravena do nové, stávající podoby
z důvodu výstavby malé vodní elektrárny
na řece Labi. Poblíž kanoistické dráhy se
33

nachází sportovní centrum nabízející ubytování a řadu sportovišť pro aktivní vyžití.
GPS: 50.4297169N, 14.2607483E

Hláska Roudnice nad Labem ••
Věž Hláska je jediným dochovaným pozůstatkem opevnění nejstarší části města
Roudnice nad Labem. Ačkoliv jako pozorovací a ohlašovací věž přečkala středověké
válečné konflikty, byla vážně poškozena při
požáru města roku 1665. Po rekonstrukci
v 18. století sloužila jako vodojem pro kašnu na Husově náměstí. V současnosti lze
vystoupat na ochoz věže. Nezapomenutelným zážitkem se stane pohled na dominantu města - Lobkowiczký zámek.
GPS: 50°25‘32.006“N, 14°15‘33.362“E

Galerie moderního umění,
Roudnice nad Labem ••
Galerie v Roudnici nad Labem, jejíž sídlem
je bývalá zámecká jízdárna ze 17. století, se
může pochlubit sbírkou více než 3000 sbírkových předmětů. Mezi nejcennější kusy expozice patří bezpochyby díla mistra zachycení světla a stínu Antonína Slavíčka. Vedle
stálé expozice se střídají tematické sezónní
výstavy, koncerty, literární programy a další.
GPS: 50°25‘29.543“N, 14°15‘46.296“E
34

Židovský hřbitov Radouň ••
Židovský hřbitov založený v roce 1789. V letech 1920 – 1922 byla na hřbitově vystavěna osmiboká obřadní síň v novorománském
slohu s betonovou kupolí. Po 2. světové
válce se život židovské komunity neobnovil,
obřadní síň byla staticky zajištěna, kopule opravena, obvodové stěny dozděny a
omítnuty. Na hřbitově se nachází cca 200
náhrobků, první pochází z roku 1787, poslední z roku 1938.
GPS: 50.4797439N, 14.3964792E

Kostel sv. Otmara, Hoštka ••
Kostel, na jehož vzhledu se podepsaly dobové úpravy, dnes převážně barokní se nachází ve východní části města. Loď kostela
v barokním slohu má čtvercový půdorys.
Presbytář působí na návštěvníka pod vlivem gotiky s křížovým klenutím a paprskovou klenbou. Budovu zakončuje vysoká
hranolová věž s lucernou.
GPS: 50.4884383N, 14.3365903E

Most před řeku Labe,
Roudnice nad Labem ••
Původní kamenný most v Roudnici nad Labem byl třetím nejstarším na našem území
(základní kámen položen roku 1333 za bis-

kupa Jana IV. z Dražic). Vznikl podle vzoru
mostu v Avignonu. Za dob třicetileté války
byl zničen švédskými děly. Obnovy mostu
se Roudnice dočkala až v letech 1906 1910 po vztyčení železné konstrukce dnešního mostu.
GPS: 50.4270433N, 14.2610433E

Kratochvílova rozhledna,
Roudnice nad Labem ••

Rozhledna vystavěná roku 1935 za podpory Rolnické záložny podřipské v souvislosti s jejím 60. výročím. Stavbu drží
betonová konstrukce s kruhovým půdorysem až do výšky 13 m. Věž je věnována
Václavu Kratochvílovi, což dokládá žulová
deska na spodku. V roce 2004 prodělala
rozhledna rekonstrukci.
GPS: 50.4216442N, 14.2611011E

Rudný pramen,
Roudnice nad Labem ••
Pramen, který dal název městu Roudnice
(Rúdnice či Rudenice). Obsahuje vysoké
množství železa a vyvěrá pod Chrámem
Narození Panny Marie. Voda je nepitná
a při smočení rukou možno pozorovat
mírné zabarvení pokožky.
GPS: 50.4266853N, 14.2574150E

Starý most, Mělník ••
Starý most přes řeku Labe na Mělníku je
první svařovaný most v Evropě, pochází
z roku 1888 a dnes patří mezi technické památky. Od roku 2012 je nazýván mostem
Josefa Straky. Právě zde se nachází křižovatka páteřní cyklotrasy č. 2 Labské stezky
s cyklotrasou č. 24.
GPS: 50.3585525N, 14.4616242E
35

Cyklotrasy v okolí
č. 2
č. 7
č. 24
č. 141

Labská stezka
Vltavská stezka
Týnec nad Labem - Mělník
Liblice - Hostín - Hleďsebe - Lhotka u Mělníka
č. 203 Mělník - Lhotka u Mělníka
č. 0010 Hrad Kokořín - Želízy

č. 0012 Vojtěchov - Tupadly - Malý Hubenov
č. 0057 Lhotka - Liběchov
č. 3102 Terezín - Roudnice nad Labem
č. 8169 Zimořský důl - Lhotka u Mělníka
č. 8171 Mělník, Podolí - Jelenice

Turistická informační centra
Turistické informační centrum Mělník
Adresa: Legionářů 51, 276 01 Mělník
Telefon: +420 315 627 503
GPS: 50.3525125N, 14.4735764E

Informační centrum Roudnice nad Labem
Adresa: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: + 420 416 850 201-2
GPS: 50.4238717N, 14.2601075E

Informační centrum města Štětí
Adresa: Obchodní 547, 411 08 Štětí
Telefon: +420 416 812 715
GPS: 50.4532281N, 14.3756869E
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Místní akční skupina Podřipsko
Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: +420 728 278 647
E-mail: info@maspodripsko.cz
web: www.maspodripsko.cz

Vyhlídky, o.s
Nebužely 92, 277 34 Nebužely Kancelář:
Tel.: +420 606 787 716
Náměstí Míru 30, 276 01 Mělník
E-mail: info@vyhlidky.cz
Tel.: +420 724 068 686
web: www.vyhlidky.eu

