turistická abeceda

Novostrašecka

Nové Strašecí

Kroučová

Kalivody
Při čp. 6 roubený patrový obytný dům z 18. století. Na návsi barokní
kaple. Západně od obce Evropsky významná lokalita Kalivody, soustava
tří rybníků a okolních mokrých luk s vzácnou faunou.
Kozojedy
Nad Pochvalovským potokem pozůstatky po údajné tvrzi vladyků
z Kozojed, z jejichž rodu pocházel Dalibor, slavný vězeň, kterého nouze
naučila housti. V hájovně Obora žil a tvořil autor prvního soupisu památných stromů v Čechách (1899) Jan Evangelista Chadt - Ševětínský
(1860-1925; na hájovně pamětní deska). Nad vsí hradiště Dřevíč s kostelíkem sv. Václava. Ve svahu pod hradištěm 600 let stará památná lípa.
Kroučová
Ve vsi novogotický kostel sv. Markéty, postavený z neomítané opuky
včetně vnitřní výpravy. U kostela památná „Kroučovská lípa“ (obvod
kmene 5 metrů, stáří asi 400 let). V Kroučové je pohřbeno 150 husitů
padlých v bitvě u Řevničova v roce 1434.
Mšecké Žehrovice
Na návsi kostel svatého Martina z roku 1774 a socha svatého Jana
Nepomuckého z roku 1886. Při silnici do Mšece nejkrásnější český buk
lesní, starý 400 let. V místech Na Baště v jižní části obce stávala tvrz
(hrad), kde vyrůstal a učil se bojovat Jan Kolovrat, „Žehrovský Achilles“,
jehož titánské činy popsal A. Jirásek v románu Z Čech na konec světa.
U vsi naleziště slavné opukové hlavy Kelta.
Mšec
Zámek z počátku 17. století, mnohokrát upraven a zjednodušen. V současnosti je v části zámku škola. Nad vchodem z nádvoří do severního
křídla znak Štampachů, zakladatelů sídla. V sousedství zámku barokní
kostel sv. Kateřiny, barokní fara a kaplička sv. Václava. K domu „U Kněžáků“ se váže pověst o pokladu a nočních průvodech duchů jeptišek.
Milý
Ve vsi kaple svatého Michaela z roku 1736 a cenné hospodářské stavby
lidové architektury. Nad vsí Evropsky významná lokalita Milská stráň
(11 ha) s vzácnou ﬂórou a faunou. Na vrchu Vošková telekomunikační
stožár v podobě umělé borovice, první svého druhu v Česku.
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Nové Strašecí
Původně Strašecí, od roku 1503 město. Při požáru
roku 1553 vyhořelo, obnovené město se začalo
nazývat Novým Strašecím. Pamětihodnosti: historická budova bývalé radnice s hodinovou věží,
barokní kostel Narození Panny Marie, barokní kaple
sv. Isidora, klasicistní synagoga, starý židovský
hřbitov. Městské muzeum s expozicí Zemědělská
usedlost na Novostrašecku. Na Mackově hoře
rozhledna. Novostrašeckým rodákem je ilustrátor
a malíř Viktor Oliva (1861-1928). U nádraží začátek
NS Novostrašecko, před gymnáziem začátek Novostrašecké naučné stezky (příroda a historie Nového
Strašecí a Pecínova).
Pochvalov
Na návsi barokní kaple sv. Prokopa. Za vsí Národní
přírodní rezervace Pochvalovská stráň (24 ha), dva
kilometry dlouhý opukový sráz s vzácnou ﬂórou.
Přerubenice
Na návsi dřevěná zvonička. V lesích při silnici k
Hříškovu měla koncem 2. světové války německá
armáda velký sklad munice (500 vagónů).
Ruda
Ve vsi barokní kaple Anděla Strážce. V okolí
hájoven Píně a Brejl pozůstatky Pražsko-lánské
koněspřežné dráhy (v provozu v letech
1831-1873). Klasicistní hospodářský
dvůr Amálie z 19. století má jméno po
manželce zakladatele dvora knížeti K. E.
Fürstenberkovi. V Myší díře poblíž osady
Brejl brána někdejší Valdštejnské
obory pro vysokou zvěř.
Rynholec
Na návsi kaple sv. Isidora z
roku 1884. Nad cestou do Lán
pozůstatky hrádku Sobín, zřejmě
z 15. století. V okolí Rynholce se
těžilo uhlí, v dole Anna
(později ČSA) dobývali
horníci uhlí v hloubce
272 metrů. U Rynholce
se těžila také rašelina
(od 1787) a pokračuje
těžba žáruvzdorných
lupků.

Kostel v Kroučové

Řevničov
V Řevničově byla v letech 1799–1894 stanice jízdní pošty pro
dopravu osob z Prahy do Chebu. Cestou do Chebu se tu zastavila
řada významných osobností své doby včetně císaře Františka. Ve vsi
barokní kostel sv. Petra a Pavla a barokní kaple sv. Anny. Řevničovská
stráň severozápadně od Řevničova byla oblíbeným námětem maleb
Václava Rabase (1885-1954).
Smilovice
Při staré poutní cestě ze Smilovic do Dolního Ročova pozoruhodná
barokní socha sv. Markéty. Socha prý byla postavena jako poděkování
za záchranu života při pádu z koně.
Srbeč
Ve vsi gotický kostel sv. Jakuba Většího. JV od Srbče poutní
kostel Nejsvětější Trojice, k němuž se váže několik místních
pověstí, mimo jiné, že stojí nad hrobem zabitých milenců.
Třtice
Ve stěně barokního kostela sv. Mikuláše kámen se záhadným nápisem. Jižně od Třtice soustava rybníků na potoce
Loděnice. Největší je Bucký (25 ha), z větších následují
Punčocha (13 ha), Červený (16 ha) a Lodenický (22 ha). Na
hrázi rybníka Bucek dva památné čtyřsetleté duby. Jižně
od Třtice Přírodní rezervace V bahnách (8 ha), rašeliniště s
bohatou květenou. Na vrchu Žalý jižně od Třtice stál podle
místní pověsti hrad Drahomíry, matky sv. Václava.

Napříč Novostrašeckem

Ubytování
bytování na Novostrašecku

Výletní trasa (pro pěší a cykloturisty): Z Nového Strašecí, ŽST (trať č. 120: Praha–Kladno
–Žatec–Chomutov) po KČT 0029 do Mšeckých Žehrovic 6. Dále po silnici do Mšece
9. Dále po pěší KČT 6029: Srbeč 12 – Milý 14. Dále po pěší KČT 1089 do Kroučové 21.
Dále po silnici: Pochvalov 24 – Smilovice 27 – Kozojedy 28. Dále po místní komunikaci
k hájovně Obora 29. Dále po pěší KČT 7030: Dřevíč, kaple sv. Václava 30,5 – Dřevíč,
vrch 32. Dále po pěší KČT 3941: Smilovice 34 – Dolní Ročov 35 (augustiniánský klášter,
skvost českého baroka) – Solopysky 38,5. Dále po místní komunikaci k železniční stanici
(trať č. 126: Louny – Rakovník) Solopysky 39.

Nové Strašecí: Restaurant penzion Jansa (t. 603 551 464),
hotel Volf (t. 313 572 636, 606 261 261), apartement
Dolejšková (t. 313 572 518, 736 681 974), Mšecké
Žehrovice:: chatový tábor Červená stráň (t. 777 217 413),
Rynholec: Andel Apartments (t. 604 822 469), Řevničov:
BIMA restaurant (t. 313 564 339, 604 411 715), penzion
Motorest Farma (t. 602 162 382), ubytování v soukromí
Rudolf Větrovec (t. 313 564 309), , Třtice: camping Bucek
(t. 313 564 212), tábořiště a kemp Bucek (t. 313 572 120,
608 266 760). Více na www.Rakovnicko.info.

Smilovice Socha sv. Markéty

