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Rakovník - Nové Strašecí

Chcete ukázat, jak se dostat z Rakovníka do Nového Strašecí jinudy než po frekventované a členité
silnici a vidět přitom překrásná a zajímavá místa? Jde to. Výchozím místem je rakovnické Tyršovo
koupaliště, začátek CT 0102. Dál trasa vede přes největší vesnici Rakovnicka - Lužnou a hned za
rozcestím zvaném Sládkův kříž začíná pravé eldorádo pro turisty. Panel s mapou u stejnojmenné
hájovny prozrazuje, že cyklostezka je současně i cyklistickou naučnou stezkou vybudovanou Lesy
České republiky. Začíná tu i kratší okruh pro pěší turisty, cyklostezku protínají nebo následují atraktivní
pěší trasy KČT, vycházkový okruh značený žlutým psaníčkem a řada poměrně kvalitních lesních cest.
Je na místě zmínit turistické cíle, které cyklista při jízdě po cyklotrase nevidí. Hned nad rozcestím u
Sládkova kříže se za zdí Valdštejnské obory nachází památný jeřáb břek, podstatně dál, severněji,
roste za oplocením prachárny 5 buků lesních a 2 borovice lesní. Z rozcestí Maxova obora vede k
Rakovníku pěší KČT 0046. Tato pěší trasa zde třikrát kříží železniční trať Chomutov - Praha a mezi
tímto prostorem jsou nedaleko lesní cesty roztroušeny čtyři statné památné buky lesní. Nejzajímavější
lokalitou v tomto místě je bezesporu Merkovka. Na tomto místě kdysi stávaly lesní lázně, dnes je tu již
jen studánka, ale místo to je kouzelné. Jestli vás toto místo zajímá, figuruje mezi našimi tipy na výlet.
Na druhém rozcestí, následujícím za rozcestím Maxova obora, cykloturistické značení nabízí absolvovat
buď delší, ale podstatně zajímavější cestu pod Louštínem, nebo kratší a tudíž rychlejší do Nového
Strašecí. Zvolte delší, nebudete litovat. Musíte sice vystoupat do výšky nad 500 m nad mořem, ale
odměnou je překrásná vyhlídka do Rakovnické kotliny a na Lánskou pahorkatinu poblíž vrchu Louštína
(536 m n. m.). Kromě vyhlídky je na místě zmínit to, že v těchto místech stávalo stejnojmenné
hradiště z doby kolem roku 500 před Kristem. Dalším zaniklým tvrzištěm je takzvaný Kozí hrádek. Ten
se nachází poněkud západním směrem, nad územím prachárny. Jeden z dalších památných stromů se
nachází vlevo od přejezdu silnice z Řevničova nádraží ke Třtické líse. Je to takzvaný "zimák" - dub
zimní.
Jen jednou vstoupí cyklista na výše zmíněnou a rušnou silnici z Rakovníka do Nového Strašecí. Je to
naštěstí přímo v obci Ruda. Po krátkém úseku jízdy po silnici následuje průjezd klidnou částí obce a za
kaplí Anděla Strážce mezi poli přes území Pecínova se cyklista dostane až do centra druhého
největšího sídla Rakovnicka - Nového Strašecí.

Parametry trasy
Délka trasy 26,8 km
Začátek
Rakovník, Tyršovo koupaliště (CT 201 Praha - Rakovník, CT 303 Rakovník – Křivoklát trasy
Hořovice, CT 351 Rakovník – Jesenice – Manětín)
Konec trasy Nové Strašecí, Komenského náměstí (CT 8192 Řevničov, Pod Malým Louštínem)
Náročnost
střední, těžší v úseku Sládkův kříž - Louštín (větší převýšení)
Nejnižší bod 313 m n. m. - Rakovník, Tyršovo koupaliště
Nejvyšší bod 507 m n. m. - Řevničov, Louštín, rozcestí
Povrchy
silnice III. třídy, účelové komunikace, lesní a polní cesty

Popis trasy
Km Trasový bod
00,0 Rakovník, Tyršovo koupaliště (CT 201,303, 351) - koupání, občerstvení
ubytování v chatkách, kemp, tábořiště, na trase hranice EVL NATURA 2000

Povrch
asfalt

Za koupalištěm
02,4 Rakovník, Hamr - podjezd silnice II/237 Rakovník - Nové Strašecí
03,2 Rakovník, Šamotka - u parkoviště vlevo a pod domy odbočka vpravo k
Žákovu rybníku, kolem rybníka a přes lávku, pěší trasa KČT 0046 Rakovník
- Louny
04,4 Lužná, ČOV - nájezd na silnici III. třídy do obce Lužná,
05,0 Lužná, rozcestí - vpravo do Komenského ulice po místní komunikaci, rovně
odbočka 0102A (průjezd obcí) kolem Železničního muzea ČD
07,2
07,5
07,7
08,6
09,4

Lužná, Čistý rybník - chatová osada, rybník
Lužná, Čistý rybník, rozcestí - vpravo na silnici III. třídy (značení Lesů ČR)
Lužná, Stará lesní správa - odbočka vlevo ze silnice na lesní cestu
Lužná, Čejkovka - lesní školka, mírně vpravo na silnici, zleva odbočka 0102A
Lužná, Sládkův kříž - za mostem přes železniční trať Praha - Chomutov
doprava, rovně odbočka 0102B Krušovice (neznačeno), pěší trasa KČT 1074

asfalt
stezka
stezka
silnice
kostky
lesní cesta
silnice
lesní cesta
silnice
lesní cesta

Maxova obora - Rakovník
10,7 Lužná, Maxova obora, rozcestí - rovně cyklotrasa i cyklistická NS Louštín,
přejezd pěší KČT 0046 Rakovník - Louny, vlevo trasa pěší NS Louštín, vpravo
pramen Merkovka a v blízkosti několik památných buků

lesní cesta

11,7 Lužná, rozcestí s pěší KČT 3054 - ostře doleva
12,6 Lužná, rozcestí lesních cest - delší varianta doleva po trase CNS Louštín,
vpravo přímý směr Nové Strašecí

lesní cesta
lesní cesta

14,8 Řevničov, Louštín, rozcestí - dál mírně doprava kolem vrchu Louštín, ostře
doprava a do kopce pěší KČT 3105 Pod Malým Louštínem - Louštín, rozcestí k

lesní cesta

vyhlídce a místu bývalého hradiště, ostře vlevo pěší NS Louštín zpět ke
Sládkovu kříži, mírně vlevo KČT 0046 Rakovník - Louny - Rabasova stezka do
Krušovic
16,7 Řevničov, hájovna Kolaříkova Seč - doprava po pěší KČT 6013 Řevničov Perun, CT 0115 Kounov

lesní cesta

18,0 Řevničov, Pod Malým Louštínem, rozcestí - jihovýchodním směrem, ostře
doprava do stoupání pěší KČT 3105 Pod Malým Louštínem - Louštín, doprava
trasa CT 0102 přímý směr Rakovník, mírně doprava pěší KČT 1004 Nezabudice,
V potocích - Kladno a 6013 Řevničov - Perun, ostře doleva pěší KČT 1004
19,0 Řevničov, Rozcestí silnice Řevničov nádraží - Třtická lísa - přejezd rovně lesní cesta
20,9 Ruda, Pátecká lísa, hájovna - odbočka vpravo
polní cesta
21,6 Ruda, rozcestí okraj obce - přejezd silnice II/237 Rakovník - Nové Strašecí, asfalt
dále po místních komunikacích do dolní části obce
22,8 Ruda, rozcestí nad kaplí - doprava CT 0103 Rakovník, pěší KČT 3023 Nové
Strašecí - Městečko (dále v souběhu)
23,0 Ruda, kaple sv. Anděla Strážce - vlevo před kaplí
asfalt
24,1 Nové Strašecí, Přírodní rezervace Podhůrka - u rybníka vpravo přes území polní cesta
PR, vlevo odbočka CT 0102C Nové Strašecí, železniční stanice, rovně po pěší
KČT 0029 za viaduktem pramen - studánka s pitnou vodou

25,2 Nové Strašecí, Pecínov - trasa Novostrašecké naučné stezky
25,8 Nové Strašecí, Křivoklátská ulice - vlevo do ulice Na Spravedlnosti, dále
vpravo Jungmannova, vlevo 1. máje, vpravo Aloise Jiráska, přejezd Palackého,
vpravo Úzká
26,8 Nové Strašecí, Komenského náměstí - Novostrašecká naučná stezka,
Naučná stezka Novostrašecko, pěší KČT 0029 Nové Strašecí - Doksy,
6028 Nové Strašecí - Punčocha, ve městě chrám Narození Panny Marie,
bývalá židovská synagoga kaple sv. Isidora, Městské muzeum a informační
centrum, rozhledna Mackova hora (1,5 km západně od centra města), sportovní
areál Na Kocourku,

Problematická místa:
km 21,6 - krátký souběh se silnicí II/237 Rakovník - Nové Strašecí

asfalt
asfalt
silnice
silnice

