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Ruda, Brejl (U Myšinky) - Městečko

"Myšinka" je další trasou, která spojuje cyklostezku 303 Rakovník - Křivoklát s cyklotrasou 201 Praha Rakovník. Na pražskou cyklotrasu se napojuje v údolí pod samotou Brejl, zvaném příznačně U
Myšinky. Vede odtud členitým terénem po silnici II/236. Pár metrů zpět směrem na Lány je pod silnicí
vlevo brána bývalé Fürstenberské obory. Na křižovatce Lány - Nový Dům - Křivoklát se nacházejí hned
dvě drobné sakrální stavby - pomník hajnému Wagnerovi a boží muka sv. Alžběty. Kousek za hájovnou
Pařeziny cyklotrasa opuští silnici II. třídy a směřuje vpravo do hlubokého lesa. Před prudkým klesáním
pod vrchem U lípy odbočuje z pěší trasy KČT 3023 Nové Strašecí - Městečko vlevo na nerovnou lesní
cestu. Až k toku potůčku Ryzavé před chatami u Městečka jde o úsek s velkou obtížností vzhledem
k převýšení a kvalitě povrchu trasy. Tady je nezbytné jet velmi opatrně. Pak už trasa vede po místních
komunikacích Městečka, vesnice legendárního Ohnivce, kde se u mostu přes Rakovnický potok
napojuje na cyklostezku 303 Rakovník - Křivoklát. Je na místě zmínit, že v Městečku se nacházejí
hodnotné stavby lidové architektury (stodola u č. p. 2 a 24), dále pak barokního kostela vystavěného
stavitelem F. I. Préem.

Parametry trasy
Délka trasy
8,4 km
Začátek trasy U Myšinky, Brejl (CT 201 Praha - Rakovník)
Konec trasy
Městečko (CT 303 Rakovník - Křivoklát - Hořovice)
Náročnost
těžká (úsek od Mečné, rozcestí k údolí potoka Ryzavá nerovnosti a velké převýšení)
Nejvyšší bod 444 m n. m. - Nový Dům, křižovatka u sv. Alžběty
Nejnižší bod
264 m n. m. - Městečko, Rakovnický potok
Povrchy
silnice II. třídy, lesní cesty

Popis trasy
Km Trasový bod
Povrch
00,0 Ruda, Brejl, U Myšinky (Myší díra) - rozcestí se silnicí II/236 Lány - Křivoklát silnice
(CT 201), za rozcestím
05,0 Ruda, Brejl, rozcestí - souběh s pěší trasou KČT 3023 Nové Strašecí - Městečko silnice
01,9 Ruda, křižovatka Lány - Křivoklát - Nový Dům - vlevo směr Křivoklát, vlevo silnice
před křižovatkou pomník hajnému Antonínu Wágnerovi, zabitému pytlákem, vpravo
buk lesní - významný strom LČR, za křižovatkou boží muka sv. Alžběty
03,3 Ruda, Pařeziny, hájovna - za hájovnou odbočka vpravo na lesní cestu, pěší
trasa KČT 3023 odbočuje již naproti hájovně
04,4 Městečko, Mečná, rozcestí - na rozcestí s pěšími trasami KČT 3023 a 6030
Písky - Marvany, hájovna, rovně do údolí Ryzavé, trasa začíná více klesat

lesní cesta
lesní cesta

05,9 Městečko, Rozcestí pod vrchem U lípy - mírně vlevo (chybí značka), pěší KČT
3023
08,4 Městečko - křižovatka v obci u mostu přes Rakovnický potok (CS 303), v obci
významné stavby lidové architektury (stodoly u č. p. 2 a 24), kostel sv. Jakuba

asfalt

Většího, pamětní deska bájnému Ohnivcovi na domě č. p. 24

Problematická místa:
km 00,0 - 03,3 jízda po silnici II/236 Lány - Křivoklát
km 05,9 - 07,5 nerovná lesní cesta s velkým převýšením

