
VŠTJ Medicina Praha ve spolupráci 
s pacientskou organizací Pacimed zvou

do „soutěže“ 
O krále Českého středohoří
Pojďte s námi za pohybem a krásami České republiky.

20. 6. 2021 – Říp
Program:

10:30 – hala Pod Lipou (možnost parkování)
11:00 – vlakové nádraží Roudnice nad Labem

12:30 – Start: Rovné – viz mapa
13:00 – výstup na Říp (prohlídka rotundy, občerstvení)

Cíl: VESCE – restaurace Štípárna

Přispějte nám svou trasou na váš kopec nebo horu – www.pesistezky.cz 
Bližší informace a registrace pochodu najdete na stránkách www.vstj.cz.
Registrovaný člen dostane dárek!
Můžete se připojit i k akci NÁRODNÍ SLAVNOST ČESKÁ VÍNA NA ŘÍPU

Těšíme se na vás
Jan Franěk a Martin Matoulek



Trasa chrti
Celkem 13,6 km, stoupání 313 v.m, doba výstupu 1,5-2,5 h, 
sestup a návrat 1,5 h
https://mapy.cz/s/gojemosuja  https://connect.garmin.
com/modern/activity/6888345240?share_unique_
id=2&fbclid=IwAR1-VVukRkCNY3FxigJUYRNtKB_
mO7RTkwgDzD17EkhPasPI1wflPGdgVMA 
Strat trasy Roudnické náměstí U zámku – pavilon vína, cca 10.30
Odtud stoupáním okolo galerie m. Umění a zámku, špejcharu, 
zdoláme první stoupání nad Roudnici.
Po krátkém rovném úseku dobudeme první vrchol vrchu 
HOSTĚRAZ 
266 m n.m. 
Následuje rovnější úsek směr Krabčice lesem po pěšině.
Krabčice projdeme po chodnících až do Rovného (jak název 
napovídá trasa je rovinatá).
V Rovném u parkoviště sraz s hlavní skupinou cca 12.00.
Odtud alejí budeme stoupat po asfaltové cestě k úpatí Řípu .
Na úpatí prohlédneme informační tabule a vyrazíme na výstup – 
lze jej rozdělit do 3 částí: 1.prudký nástup na Mělnickou vyhlídku. 
2. krátká odpočinková část, 3. závěrečná prudší část.
Na vrcholu nás čeká Turistická chata ŘÍP a památná Rotunda, 
okružní trasa po vyhlídkách (Pražská, Ctiněves, Roudnická). 
Bohužel vrchol je zalesněn, a tak výhledy jsou omezeny.
V chatě Říp je většinou fronta a omezená nabídka – je lepší mít 
akutní pití a občerstvení s sebou. 
Bohužel 20. 6. tam bude souběžná akce, kdy tam bude slavnost 
vína, a tak lze očekávat větší nával lidí. Zahájení je až ve 14.00, 
tak pokud půjdeme dle harmonogramu, mohli bychom se tomu 
trochu vyhnout. Návrat je slušný sešup, je třeba jít opatrně.
Po projití alejí ke startu skupiny 2 odbočíme doleva a sestupujeme 
dále do obce Vesce, kde je stylová hospůdka Štípárna – zde je 
i nějaké dětské vyžití a občerstvení.
Následuje návrat do Roudnice alejí praotce Čecha, což je mírné 
stoupání.
Dále budeme pokračovat sestupem zástavbou a parkem 
ke Kratochvílově vyhlídce, kde se podíváme do Českého 
středohoří a na roudnický zámek.
Návrat zakončíme u Vinného pavilonu, kde je možno si domů 
zakoupit nějakou památku v podobě lahve dobrého vína.  

Varianta – výkonnostní 
3,2 km, s prodloužením sestupu do Vesce 4,3 km, 
stoupání 189 v.m, doba výstupu 0,5-1 h, sestup 
a návrat 0,5 h 
https://mapy.cz/s/bamucature   https://connect.garmin.
com/modern/activity/6888276314?share_unique_id
=2&fbclid=IwAR3AUMSnrkPVH12oEbE6uVwz9O7m-
whijM5orwB7hKE4QSCRCGkmEwU0fTk 
Strat trasy v Rovném u parkoviště, sraz se skupinou jdoucí 
z Roudnice cca 12.00.
Odtud budeme stoupat alejí po asfaltové cestě k úpatí Řípu.
Na úpatí prohlédneme informační tabule a vyrazíme 
na výstup - lze jej rozdělit do 3 částí: 1.prudký nástup 
na Mělnickou vyhlídku, 2. krátká odpočinková část, 3. 
závěrečná prudší část.
Na vrcholu nás čeká turistická chata ŘÍP a památná Rotunda, 
okružní trasa po vyhlídkách (Pražská, Ctiněves, Roudnická). 
Bohužel vrchol je zalesněn, a tak výhledy jsou omezeny.
V chatě Říp je většinou fronta a omezená nabídka – je lepší 
mít akutní pití a občerstvení s sebou. 
Bohužel 20. 6. tam bude souběžná akce, kdy tam bude 
slavnost vína, a tak lze očekávat větší nával lidí. Zahájení je 
až ve 14.00, tak pokud půjdeme dle harmonogramu, mohli 
bychom se tomu trochu vyhnout. Návrat je slušný sešup je 
třeba jít opatrně.
Po projití alejí ke startu lze přidat alternativní cestu: 
řidiči převezou auta do Vesce a my 2 odbočíme doleva 
a sestupujeme dále do obce Vesce, kde je stylová hospůdka 
Štípárna – zde je i nějaké dětské vyžití a občerstvení.
Tady se rozdělíme a každý svou trasou cestuje domů.
 


