
Prameny pod Řípem 
 Jako rodákům z Hracholusk - součásti podřipské metropole Roudnice - jsou nám 

blízké pověsti o Praotci Čechovi. 

Podle lidového podání se u pramene kdesi nad samotou Na ovčíně zastavil – podobně 

jako kdysi Mojžíš pod Sinajem – praotec Čech, aby zde zanechal svůj lid a sám se vypravil na 

vrchol hory. Podle jiné interpretace dokonce pramen vznikl tak, že zde praotec Čech zabodl 

svou berlu či prut a v tomto místě vytryskla voda. Určit polohu možného spočinutí Čechovy 

družiny však není úplně snadné. Komplikace přináší okolnost, že lokalita, jež by mohla 

souviset se zmíněným ovčínem, není na úpatí bájné hory jediná.   

Všechny prameny se nachází v oblouku kopírujícím od jihu k východu úpatí hory 

v době, kdy ještě nezačala být drolena erozními procesy. Když jsme se na podzim 2012 začali 

blíže o prameny pod Řípem zajímat, na stejné mapě, jakou dnes přikládáme k článku, byl ke 

spatření jen pramen označený písmenem A. Začněme tedy krátké seznámení s podřipskými 

prameny právě u něj. 

 

 
 

Jmenuje se Mnetěšská studánka a nalézá se 

severně od obce Mnetěš nad lokalitou Na ovčíně, 

takže je vhodným adeptem na roli ve zmíněném 

lidovém vyprávění. Samotná studánka je ukryta 

v jakémsi přístřešku, ale voda je plastovou hadicí 

svedena do bazénku pod ní. O současnou podobu se 

zasloužili členové Trampské osady Praotce Čecha. 



Ještě mladší úpravy má za 

sebou prostřední z pramenů - 

Hamlouf nad Ctiněvsí (B), také v 

blízkosti lokality zvané Ovčín. Tento 

pramen zmiňuje Bohuslav Balbín, 

podle kterého „prý vyrazil ze země po 

úderu prutu zásluhou Čechova 

čarování. Tuto studnu prý nelze 

zasypat, poněvadž ať do ní naházejí 

kameny, trámy či cokoli jiného, voda 

vždy vyrazí do výše a znovu se 

vylévá. Pravděpodobně se to děje 

proto, že vzniká na sousední hoře 

Řípu a tak spodní voda ustavičně 

stoupá, a i když je sevřena, snaží se 

vyrovnávat svůj původní pramen“. Jak se jeho okolí změnilo výrazně k lepšímu během 

necelých dvou let, můžete porovnat na snímcích.  

Podobně jako Mnetěšská studánka se i toto prameniště vyznačuje určitou kaskádovitostí. 

Voda přitéká do upraveného 

rybníčku rezavou trubkou 

z betonového vodojemu. Nad 

ním je ještě krátká zamokřená 

vodoteč. Stěží lze 

předpokládat, že se pramen 

dochoval v původní podobě. 

Stejně jako na jiných místech 

kolem Řípu, byly i zde těženy 

čedičové sutě. V prostoru 

těchto jam se pak mohla voda 

snadněji objevovat.  

 

Trojici pramenů doplňuje pramen Na Hýkovině (C). Nachází se skoro přesně na 

východ od Řípu, nad silnicí spojující Ctiněves 

s Krabčicemi. Lokalita nese údajně název podle 

majitele zdejšího lomu. A právě poblíž pozůstatků 

cihlového fundamentu zařízení lomu objevíme zdejší 

pramen. Prýští z něj kvalitní voda a jsou ji 

přisuzovány léčivé účinky. 

Všechny tři prameny mají ještě jednu 

společnou vlastnost – nedaleko se vsakují, nevytváří 

vodoteč. V minulosti tomu možná bylo jinak. 

S prameny může například souviset tvrzení 

P.Körbera, který ve svém díle Království české 

(1907) lokalizuje pramen potoka Čepel k Mnetěši na 

jižní úpatí Řípu. 

Pro nás je však důležité a zároveň příjemné zjištění, že v současné době mapové 

podklady zachycují již všechny tři známé prameny na úpatí Řípu. Jejich návštěvě tedy nic 

nebrání a je možné ji vřele doporučit. 

      P.Koubek, M.Faust 
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