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Město Nové Strašecí
GPS: 50°9’11.412’’N, 13°54’0.815’’E
Počet obyvatel: 5 209 k 1. 1. 2012
Rozloha území: 1 338 ha
Nadmořská výška: Komenského náměstí – 470 m n. m.
Nejvýše položené místo: Mackova hora – 488 m n. m.

Texty: na základě textů Tomáše Palka, člena komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky,
a internetových stránek jednotlivých obcí zpracoval Michal Drtina.
Foto: Michal Drtina
Vydal: Městský úřad Nové Strašecí v roce 2012. Vandrbuch zahrnuje i volný list s GPS
údaji jednotlivých kešek, který je platný pouze v uvedené turistické sezoně.
© Gragická úprava: Michal Drtina
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Úvodem
Tento Vandrbuch vznikl k podpoře turistiky a cykloturistiky v okolí
Nového Strašecí v mikroregionu Novostrašecko. Je doplněn volným
listem se souřadnicemi patnácti míst, kde jsou uloženy poklady,
neboli kešky, díky kterým se vaše putování může stát příjemným
dobrodružstvím. Věříme, že jejich hledání vám zpříjemní putování
za poznáním a krásnou přírodou našeho mikroregionu, který tvoří
město Nové Strašecí, městys Mšec a třináct spádových obcí. Souřadnice jsou do Vandrbuchu vkládány na samostatné kartě každý rok.
Mikroregion Novostrašecko se rozkládá na území rozsáhlého přírodního parku Džbán, padesát kilometrů od Prahy směrem na Karlovy Vary. Celé území je vklíněno mezi rozlehlé a málo osídlené
křivoklátské a hříškovské lesy na Džbánské pahorkatině, kterou tvoří křídová tabulová plošina vyzdvižená tektonickými pohyby nad
okolí, a uklání se směrem k severu. Je členěna údolními rýhami
na řadu úzkých vrchů (Pravda – 491 m n. m., Špičák – 483 m n.
m.), plošin (Rovina – 526 m n. m., Džbán – 536 m n. m.) a hřbetů.
Náhorní roviny jsou oddělovány hlubokými a širokými údolími.
Turisticky se jedná o zajímavou a malebnou destinaci přírodního parku Džbán, který byl založen za účelem zachování unikátní
krajiny s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem
na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň.
S ohledem na malé ubytovací kapacity je území využíváno spíš pro
individuální rekreaci, ať již v chatových osadách v okolí nesčetných
rybníků, nebo vesnických budovách využívaných na chalupaření.
Území mikroregionu sousedí na severu s Lounskem, na jihu s Křivoklátskem, na východě s Kladenskem a na západě s Rakovnickem.
Nemá ve své lokalitě světoznámé památky v podobě hradů nebo
zámků, ale každá obec má své kouzlo a tajemství skrytá okolní přírodou, která jako by vyzývala k pěším nebo cyklistickým túrám.
Pojďte se přesvědčit, vezměte kolo nebo trekingové hole
a vzhůru za poznáním. A máte-li chuť prožít i malé dobrodružství hledejte patnáct pokladů, které jsou v mikroregionu ukryty.
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Informační centrum
Nové Strašecí

Nové Strašecí
Informační centrum
Havlíčkova 1155
271 01 Nové Strašecí,
+420 728 875 886
icentrum@novestraseci.cz
www.novestraseci.cz
50°9’10.510’’N, 13°54’1.340’’E

Nejstarší písemná zmínka o Strašecí se váže k období mezi lety 1334–
–1343. Během neklidného 15. století přišlo Strašecí o svá práva.
Nejstarší známá privilegia tak vydal až král Vladislav Jagellonský,
a to v letech 1480 a 1503.
O dějinách města se můžete více dozvědět v městském muzeu,
které je pobočkou Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku.
Budova radnice na jižní straně Komenského náměstí pochází z doby
kolem roku 1600. Gotický kostel Narození Panny Marie byl nejprve
renesančně přestavěn a roku 1707 zbarokizován. V jeho
blízkosti je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Kaple sv. Isidora, jižně od náměstí, pochází
z roku 1711.
Za povšimnutí a návštěvu stojí nejen město
samotné, ale i rozhledna na Mackově hoře
či přírodní rezervace Podhůrka. Po Rybniční
cyklotrase můžete vyrazit na projížďku podél kaskády rybníků na Lodenickém potoce,
nebo absolvovat túru po naučné stezce přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova či
naučnou stezkou za keltskou historií.
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souřadnice

K pramenům Klíčavy
Trasa vede nenáročným terénéem a dá se absolvovat s dětmi
i na kole.
Vyznačená varianta je dlouhá zhruba 15 km. Ale můžete dojít pouze na Řevničovské nádraží (10 km) a vrátit se do Nového Strašecí
vlakem.
Popis cesty:
Z Komenského náměstí půjdete po červené a pak zelené turistické
značce do obce Ruda. Tu projdete po stejné značce až k lesu. Zde
zelená pokračuje vlevo, vy však jděte rovně do lesa. Lesní cestou
sejdete do údolí, kde narazíte na žlutou turistickou značku. Ta vás
vpravo dovede údolím až na nádraží Řevničov. Pokud budete pokračovat pěšky dál, musíte za železničním přejezdem v zatáče sejít
na lesní pěšinu, která vede souběžně s železniční tratí. Zhruba po kilometru narazíte na cestu, která lehce odbočuje vlevo k hájovně
Pátecká Lísa. Okolo ní projdete a úvozem mírně z kopce budete
směřovat k Novému Strašecí. Za Novostrašeckým rybníkem projdete
po místních komunikacích zpět na náměstí, nebo si můžete cestu
prodloužit zhruba o dva kilometry, přejít koleje a mezi domky v zahrádkářské kolonii vyšlápnout klikatou cestou kopec na rozhlednu
Mackova hora.
Mapu výletu si můžete vytisknout na stránkách Nového Strašecí
www.novestraseci.cz/turistika/tipy-na-vylety/
Klíčava pramení v nadmořské výšce 430 metrů
asi 4 kilometry západně od Nového Strašecí.
Teče údolím zaříznutým do okolního terénu
přibližně k jihu. V letech 1949 až 1955 byla
na jejím dolním toku vybudována Klíčavská
přehrada jako zdroj pitné vody pro
Kladno a okolí. K přehradě se popsaným výletem nedostanete, ale
cestou krásným údolím dojdete
k místům, kde Klíčava pramení.
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Kalivody
Obecní úřad Kalivody
Kalivody 11
270 54 Kalivody
+420 313 562 247
kalivody@kalivody.cz
www.kalivody.cz
50°12’30.586’’N, 13°50’30.620’’E souřadnice

Malá obec ležící v údolí Bakovského potoka byla prvně zmiňována
roku 1389. Na návsi najdete pozdně barokní kapli sv. Petra a Pavla
z 18. století a ojedinělou památku regionu, roubené stavení čp. 6
U Kozáků. Dochovány jsou zde i památky lidové architektury, hrázděné stavby slánského typu – například dům čp. 16 na konci obce,
směrem na Přerubenice.
V místech, kterým se říká Na Starém zámku a kde stávala od 14. do
16. století vodní tvrz, jsou nyní dva obnovené rybníky. Podle pověsti
patřila vodní tvrz rytíři Adamu Hruškovi z Března, který si na kopci,
na místě zvaném Na Novém zámku postavil nové sídlo s nádherným
výhledem do údolí a na horu Říp. V mapách je toto místo označeno jako
Na Zámečku.
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Kozojedy
Obecní úřad Kozojedy
Kozojedy čp. 10
270 54 Řevničov
+420 313 564 275
kozojedyobora@centrum.cz
www.obec-kozojedy.cz
souřadnice 50°15’19.150’’N, 13°48’55.959’’E

Obec vznikla kolem roku 1316, kdy s ní byl spjat rod pánů z Kozojed. V roce 1361 zde byla tvrz vladyky Dalibora z Kozojed, který padl s Janem Lucemburským roku 1346 u Kresčaku. Z tohoto
rodu pocházel i další Dalibor z Kozojed, který se zastal poddaných
na Ploskovickém panství u Litoměřic a byl popraven roku 1498.
Jeho osud se stal předlohou opery Bedřicha Smetany Dalibor.
V nedaleké lesní hájence Obora žil v letech 1898–1923 Jan Evangelista Chadt Ševětínský, schwarzenberský vrchní lesní správce
a docent na vysoké škole lesnické v Praze v letech 1919–1923.
Narodil se na Kubově Huti v roce 1860 a zemřel v roce 1925. Byl
též lesnicko-lovecký historik a spisovatel.
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Kroučová
Obecní úřad Kroučová
Kroučová 9
270 54 Kroučová
+420 604 326 171
ou.kroucova@quick.cz
www.obec-kroucova.cz
50°12’24.618’’N, 13°47’2.074’’E

souřadnice

První písemná zmínka pochází z roku 1361. Obec leží v členité krajině masivu Džbán jehož vrchol 535 metrů leží zhruba tři kilometry
od obce. Pseudogotický kostel postavený v roce 1903 z neomítané
opuky má oltářní obraz od kulturního historika Slánska a Rakovnicka Ferdinanda Velce.
V obci se nalézá chráněná lípa stará necelých čtyři sta let. Vysazena byla na počest Jiřího Fejfara, kterého hrabě Šlik vyslal z Prahy
do Kounova zvěstovat hraběti Nosticovi neblahou novinu o porážce
na Bílé hoře. Zraněný Fejfar dojel pouze před kroučovský kostel,
kde skonal v náručí své matky.
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K slovanskému hradišti
Malý okružní výlet vás zavede k jedné méně známé, ale velmi zajímavé a historicky vzácné lokalitě na Rakovnicku, k hradišti Dřevíč
nedaleko obce Kozojedy.
Kdysi zde prý stával mohutný hrad s opevněním z opuky, kamenů
a vysokých dřevěných hradeb. Kromě cesty a valů nejsou na místě
žádné jiné stopy po osídlení tohoto dříve významného místa.
Mapu výletu si můžete vytisknout na stránkách Nového Strašecí
www.novestraseci.cz/turistika/tipy-na-vylety/

Popis cesty:
Cestu začněte ve Smilovicích. Vydáte se po červené značce směrem
na Dřevíč. Začátek cesty je středně náročný, protože musíte překonat zhruba sto výškových metrů. Zbytek cesty ale půjdete po rovině
nebo z kopce. Červenou značku opustíte až na rozcestníku Obora–hájovna. Zde se vydáte směrem na Kozojedy. Až narazíte na první
domy, můžete si udělat malou výpravu k pozůstatkům tvrze Hrádek.
Dejte se vlevo do kopce a zhruba po 60 metrech se dejte po vrstevnici nad domy. Narazíte na zbytky valů zmíněneho hradiště. Pro
pokračování se musíte vrátit na cestu, z které jste sešli. Po místní komunikaci pokračujte až k hasičské nádrži a k hlavní silnici.
Na ní se dejte vlevo a po padesáti metrech zase vlevo ke statku. Zde
se cesta stáčí vpravo, končí místní komunikace a vy půjdete
polní cestou podél chmelnic, které mají svoji krásu v každém ročním období. Touto cestou dojdete zpět do Smilovic. Ujdete zhruba 6 km.
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Hradiště Dřevíč

Mapu si můžete vytisknout v sekci výlety na
www.novestraseci.cz/turistika/tipy-na-vylety/

Archeologicky doloženo osídlení již v pozdní době bronzové a období halštatském. V historické době (10. až 13. století) byla Dřevíč významným českým hradištěm, původně na severozápadním pomezí
přemyslovského panství. K bojům o trůn roku 1004 se váže zpráva
o dobytí Dřevíče knížetem Oldřichem. Ještě ve 12. století (1175)
bylo hradiště střediskem správy přilehlého Dřevíčského kraje. Později bylo hradiště opuštěno a osídlení přetrvalo jen v podobě dvora
stejného jména. Na návrší v areálu hradiště stojí pozdně barokní
kostelík sv. Václava, pravděpodobně v místech starší svatyně.

© Mapy.cz, s. r. o.

Hrádek pánů z Kozojed
Jako rodové sídlo Kozojedských je takto označováno jen v místních
pověstech, přímý doklad o tom není. Je to však jediné místní opevnění a také půdorys zbytků je typický pro středověkou tvrz
drobné šlechty. Tím, že je Hrádek utajen ve vysokém lese,
stranou od nynějších cest a navíc zarůstá bujnou lesní vegetací, ušel pozornosti archeologů.
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Milý
Obecní úřad Milý
Milý čp. 2
270 54 Řevničov
+420 313 562 325
mily@obecni-urad.net
www.obec-mily.cz
souřadnice

50°13’57.688’’N, 13°52’1.264’’E

V zářezu mohutné stráně nad jedním z přítoků Bakovského potoka
se rozkládá starobylá obec Milý, která vznikla v době vlády krále Jiřího z Poděbrad. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1381.
Její náves zdobí barokní kaple sv. Michaela z roku 1736. Dochovalé
jsou zde i cenné hospodářské stavby lidové architektury.
V lesích kolem osady Bor, která spadá k Milému, byl za II. světové
války muniční sklad wehrmachtu, o který byly v době Pražského
povstání v květnu 1945 svedeny boje o zbraně pro Prahu. Lesní
pomníčky tiše vyprávějí o hrdinství a lidských
obětech dobrovolníků z okolních obcí.
Nad obcí je přírodní rezervace zvaná Milská stráň s teplomilnou květenou. Na žluté turistické značce,
směrem na Kroučovou je v nedalekém lese na úbočí návrší Vošková
(469 m) stožár mobilní telefonní
sítě v podobě umělé borovice.
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Mšec
Obecní úřad Mšec
Mšec čp. 109
270 64 Mšec
+420 313 562 252
urad@obecmsec.cz
www.obecmsec.cz
50°12’19.011’’N, 13°53’53.680’’E souřadnice

Městys Mšec leží na silnici Slaný–Řevničov a první zmínka o něm
pochází z roku 1318. Nejznámější památkou obce je zámek, který
byl postavený kolem roku 1613 na místě středověké tvrze. Byl několikrát přestavován. V roce 1833 byly zasypány příkopy, zřízena
zahrada a vznikla současná podoba trojkřídlého patrového zámku,
na jehož severní straně je znak rodu Štampachů. Přestože zámek
slouží převážně školním účelům, bývá zpřístupněn pro příležitostné
prohlídky. Barokní kostel sv. Kateřiny byl dobudován v roce 1780.
Věž byla obnovena v roce 1823. Kašna na návsi je z roku 1872.
Málokdo asi ví, že tradice rybářství ve Mšeci měla a má zvuk a jméno i za hranicemi naší republiky. Mšecký kapr byl v minulosti vyzdvihován nad ryby třeboňské a téměř celá produkce bývala prodána ještě před samotným výlovem. Jak v minulosti, tak i dnes má
mšecké rybářství základ v rybnících, které jsou
obhospodařovány už po staletí. Nenechte
si ujít procházku kolem nich, romantiku, která přímo dýchá z plynoucího
času vodní hladiny.
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Mšecké Žehrovice
Obecní úřad Mšecké Žehrovice
Mšecké Žehrovice 77
270 64 Mšecké Žehrovice
+420 313 572 759
podatelna@msecke-zehrovice.cz
www.msecke-zehrovice.cz
souřadnice 50°10’44.559’’N, 13°55’23.082’’E

První zmínky o obci pocházejí z roku 1045. V katastru obce je
doloženo pět keltských sídel. Na návsi najdete kostel sv. Martina
z roku 1774.
Nejzajímavější přírodní památkou je chráněný buk lesní (Džbánský
buk) se stářím přes 450 let, který je jedním z nejkrásnějších památných stromů ČR.
V jižní části obce v místech zvaných Na Baště stávala tvrz (hrad),
kde vyrůstal a učil se bojovat Jan Kolovrat, „Žehrovský Achilles“,
jehož titánské činy popsal Alois Jirásek v románu Z Čech na konec
světa.
V nedalekém pískovcovém lomu (poblíž obory
Libeň) byla v roce 1943 nalezena unikátní
kamenná plastika keltské hlavy (uložena ve sbírkách Národního muzea
v Praze). Dodnes jsou zde dochované
čtyřúhelníkové valy keltské svatyně.
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Za opukovou hlavou
Trasa vede nenáročným teréném a dá se absolvovat s dětmi i na kole.
Prochází severním okolí města Nové Strašecí, přes Měecké Žehrovice a podél kaskády rybníků na potoce Lodenice. Má vlastivědné
zaměření a dvě zastávky jsou věnovány Keltům.
Popis cesty:

Mapu si můžete vytisknout v sekci výlety na
www.novestraseci.cz/turistika/tipy-na-vylety/

Z Komenského náměstí jděte po červené turistické značce do Mšeckých Žehrovic. Od červené
značky se odpoutáme až u Markova rybníka,
kdy značka pokračuje směrem na Lodenice. Vy
se však dejte vlevo po místní komunikaci okolo
Markova rybníka a následne vpravo do kopce k Džbánskému buku.
Poté se dejte po silnici k Červenému rybníku a tam vlevo po modré turistické značce až k rybníku Punčocha, kde narazíte na žlutou
turistickou značku. Po ní se dáte do prudkého kopce. Na rovině si
cestu můžete zkrátit polem. Kdo má raději jistotu, může se držet
žluté turistické značky, po které dorazí zpět na náměstí.

© Mapy.cz, s. r. o.

Kamenná plastika hlavy z Mšeckých Žehrovic byla nalezena v těsné
blízkosti významné keltské archeologické lokality (tzv. Viereckschanze) půl kilometru jižně od Mšeckých Žehrovic. Je datována
do 3. století př. n. l. Na českém území jde o jediný nepochybný doklad keltské monumentální plastiky a i v celoevropských souvislostech jde o výjimečný nález keltského umění.
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Pochvalov
Obecní úřad Pochvalov
Pochvalov 90
270 55 Pochvalov
+420 313 564 337
pochvalov@quick.cz
www.pochvalov.cz
souřadnice 50°13’38.892’’N, 13°47’39.049’’E

Obec s bohatou historií se rozkládá v údolí rozšiřujícím se směrem
na Louny, jakoby sevřena z obou stran krásně zalesněnými srázy,
navazujícími na Džbánskou vrchovinu.
První dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1346. Důležitým dějinným milníkem bylo nalezení ložiska černého uhlí, které
se nacházelo přímo pod obcí. Hlubinná těžba na dole Jiřina byla
ukončena v polovině 20. století.
Přirozenou dominantou je kaple sv. Prokopa (dříve uváděna jako
kostel). Turisticky je nejzajímavější útvar zvaný
Pochválovská stráň, který se rozkládá v lesním komplexu asi dva kilometry na východ
od Pochvalova až po Smilovice. Úchvatný
pohled, který se vám naskytne na obnaženou opukovou skálu starou milióny
let, rozhodně stojí za to.
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Přerubenice
Obecní úřad Přerubenice
Přerubenice 42
270 54 Řevničov
+420 313 562 246
prerubenice@prerubenice.cz
www.prerubenice.cz
50°13’1.882’’N, 13°50’27.566’’E

Obec Přerubenice leží na severovýchodním okraji Džbánu v údolí
Pozdeňského potoka, sevřená návršími Vošková (468 m) na severu
a Střela (482 m) na jihu.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1318, kdy zde bývala
zemanská tvrz, na níž sídlili Zdeněk a Předvoj z Přerubenic (Prziedwoy de Przierubenicz).
Název obce pochází od přídavného jména „přerúbené“, tj. přeroubené (chalupy), jeho základem je sloveso roubit, znamenající „sekat, stavět z otesaných trámů“.
K Přerubenicím náleží ještě osada Dučice. Místní kulturní památkou je dřevěná zvonička,
architektonicky zajímavý objekt čp. 18
a kaplička v Dučicích.
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souřadnice

Ruda
Obecní úřad Ruda
Rakovnická 134
271 01 Ruda
+420 313 572 775
ou.ruda@quick.cz
www.obec-ruda.cz
souřadnice

50°8’20.761’’N, 13°52’18.548’’E

Obec se nachází na okraji rozlehlých křivoklátských lesů. V tomto
chráněném území leží dvě její osady Amálie a Brejl, které k Rudě
patří již od dávných dob. První písemnou zprávu o Rudě najdeme
ve vizitačním protokolu Pavla z Janovic z 5. prosince 1379.
V letech 1787–1797 se stavěla masívní kamenná zeď kolem lesa,
která začínala u hájovny Pustá Dobrá u Lán, vedla kolem Rudy
a končila u dnešní lesní správy v Lužné. Její délka byla 28 kilometrů. Na rovinách, v lese i na polích za Horní Rudou bylo kolem
r. 1869 asi 19 šachtiček, ve kterých se dobývalo černé uhlí. Šachtičky vznikaly a brzy zanikaly.
V obci je nejzajímavější barokní kaple sv. Anděla
Strážce z r. 1749. V blízkosti obce je rozsáhlý lom na těžbu lupků.
Vyznavače turistiky a cykloturistiky potěší, že přes obec a její katastr vedou
známé turistické trasy a cyklotrasy.
Dlouholetou tradici zde má jezdectví.
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Rynholec
Obec Rynholec
nám. 1. máje 55
270 62 Rynholec
+420 313 572 801
janakova@obecrynholec.cz
www.obecrynholec.cz
50°8’16.470’’N, 13°55’20.766’’E

První zmínka o obci Rynholec je z roku 1330. V 18. století zde
byla objevena ložiska rašeliny, která se zpočátku těžila pouze pro
otop domácností. Po provedených průzkumech, které potvrdily výskyt černého uhlí, vyrostlo v okolí několik šachet. Nejdéle se těžilo
na dole sv. Anna, a to až do roku 1965. Začátkem 20. století byla
v okolí objevena ložiska lupku. V roce 1908 se započalo s jeho těžbou a pálením v milířích na nedaleké Lauře. Výroba pálených lupků
je v oblasti zachována dodnes.
Za zmínku určitě stojí stanice koňské dráhy, jež se jako jediná zachovala z druhé nejstarší železniční dráhy ve střední Evropě (Praha–Bruska–Rynholec) a ze které po dokončení Buštěhradské dráhy
zůstala koněspřežka v lesním úseku Stochov–Píně
až do roku 1873. Dodnes se zachovaly některé
mostky a části náspů. U hájovny Píně dosud
stojí bývalá nádražní budova.
Necelé dva kilometry směrem na Vašírov
se nacházejí pozůstatky hrádku Sobín, který je datován do 15. století. Velmi zřetelně
jsou ještě patrné základy kruhové stavby.
Za vidění stojí i krajina přetvořená lidskou činností, to platí zejména o povrchovém dole na lupkové jíly.
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Řevničov
Obecní úřad Řevničov
Karlovarská 98
270 54 Řevničov
+420 313 564 201
info@revnicov.cz
www.revnicov.cz
souřadnice

50°11’1.720’’N, 13°48’28.695’’E

Obec Řevničov je rozložena při hlavní silnici Praha–Karlovy Vary.
První historická zmínka je z roku 1325. Byla vystavěna na významné křižovatce Erfurtské stezky a cesty z Dřevíče na Křivoklát.
Nejvzácnější památkou je původně gotický kostel sv. Petra a Pavla,
který byl kolem roku 1700 barokně přestavěn. Uvnitř jsou obrazy
sv. Petra a sv. Pavla a korunování Panny Marie. Dále je v obci barokní
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1783 a kaple sv. Anny z roku
1830. V čp. 79 byla do roku 1799 přepřahací stanice. Za kostelem
na domě je pamětní deska připomínající pobyt prezidenta Edvarda Beneše před jeho odchodem do zahraničí v roce
1915.
Vydáte-li se na prohlídku okolí, doporučujeme nejvyšší bod Džbánské vrchoviny Louštín vysoký 537 m n. m., odkud je krásný
výhled na křivoklátské lesy. U řevničovského nádraží se nachází chráněné území
Prameniště Klíčavy. V mírném údolí naleznete téměř neporušený ekosystém mokřadu
připomínající lužní les s jednotlivými, jakoby
zapomenutými mohutnými duby.
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Smilovice
Obecní úřad Smilovice
Smilovice 1
270 54 Řevničov
+420 313 564 266
obec.smilovice@volny.cz
www.smilovice.eu
50°14’48.507’’N, 13°48’32.532’’E souřadnice

Malá obec Smilovice je svojí polohou izolovaná od hlavních silničních tahů a velkých sídel. Její okolí se však může pochlubit krásnou
a neporušenou krajinou části přírodního parku Džbán.
První zcela nepochybný písemný záznam o Smilovicích pochází
už z roku 1356, kdy je ve sbírce pozůstatků desek zemských uváděn jako majitel smilovického dvora Ješek, neboli Jan ze Smilovic.
Zajímavou kulturní památkou je kaple na návsi, která je včleněna do zdi statku. Na staré polní cestě k ročovskému klášteru,
asi dva kilometry západně od obce,
pak najdete unikátní barokní sochy sv.
Markéty s pokořeným drakem.
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Srbeč
Obecní úřad Srbeč
Srbeč 16
270 65 Srbeč
+420 313 562 333
obec@srbec.cz
www.srbec.cz
souřadnice

50°13’27.187’’N, 13°53’1.439’’E

Obec ležící v údolí Pozdeňského potoka je připomínána kolem roku
1228. Zdejší tvrz (uváděna ještě v roce 1621) stála pravděpodobně
v prostorách barokního hospodářského dvora. Ve druhé polovině
17. století byla upravena na zámeček. Ten se stal postupně součástí
hospodářského dvora a byl využíván převážně jako obydlí panských
úředníků.
Dominantní gotický kostel sv. Jakuba Většího byl přestavěn koncem
19. století. Výzdoba kostela je rozmanitá, zahrnuje prvky gotického, barokního a pseudogotického původu. Věž kostela je opatřena
třemi zvony – sv. Jakubem, sv. Annou a sv. Janem.
Jihozápadně od obce při silnici od Mšece
po levé straně je v lese kostel Nejsvětější
Trojice z 16. století, který byl kolem roku
1700 barokizován. Cestou v zatáčce nad
Srbčí je na poutní cestě ke kostelíku postavena kaplička, odkud je krásný výhled
nejen na obec, ale i na České středohoří
a horu Říp.
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Třtice
Obecní úřad Třtice
Třtice 80
271 01 Třtice
+420 313 572 120
ou.trtice@iol.cz
www.trtice.cz
50°11’5.986’’N, 13°51’48.232’’E

První písemné zprávy o Třtici jsou ze 14. století, kdy se připomíná
ves s tvrzí. Ke tvrzi patřil poplužní dvůr, k němuž náleželo několik kmecích dvorů, tedy dvorů, které byly dány majitelům dědičně
za vykonávání určité konkrétní povinnosti.
Barokní kostel sv. Mikuláše byl původně gotickou stavbou patrně
zasvěcenou sv. Václavovi. Svědčí o tom záhadný nápis na kameni
ve zdi kostela za kněžištěm.
Ke Třtici neodmyslitelně patří rekreace a prázdninové pobyty u rybníka Bucek, který má rozlohu 25,7 hektarů a je největším rybníkem
z kaskády rybníků na Lodenickém potoce a druhý největší
na Rakovnicku. Soudě podle památkově chráněných
dubů stojí hráz Bucku nejméně čtyři sta let. Na katastru obce, kousek od silnice ze Třtice do Nového
Strašecí, se nachází přírodní rezervace s řadou
chráněných živočichů i rostlin jako kostřava
luční, trojzubec poléhavý, suchopýr, tučnice
obecná a vzácná masožravá rostlina rosnatka
okrouhlolistá. Vrstva rašeliny tady dosahuje
síly i více než tři metry, a proto se v 50. letech
učinil pokus o její těžbu pro potřebu lázní Mšené a Budyně.

21
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Krajem románu Bludné duše
Trasa vede po stopách románu Bludné duše kněze a vlasteneckého
spisovatele Václava Beneše Třebízského. Půjdete v místech, kde působil tajemný poutník Refunda, který v Podlesí rozšiřoval zapovězené
české knihy, a kterému lidé přisuzovali nadpřirozené schopnosti.
Trasa je dlouhá zhruba 8 km a kromě závěrečného prudkého stoupání
veden nenáročným terénem. Trasa je vhodná i pro rodiny s dětmi.
Popis cesty:
Výchozím místem je zámek Mšec. Zámek si můžeme prohlédnout
jen zvenčí, interiéry jsou přístupné v rámci červnových Mšeckých
slavností, termín na www.obecmsec.cz. Od zámku se vydejte cestou
vpravo vzhůru kolem kulturního domu a přes parkoviště k restauraci Na Knížecí (stojí přímo u hlavní silnice). Od restaurace pokračujte
po modré jezdecké trase (ulice vlevo vedle budovy restaurace) ke 2.
zastávce – starému mšeckému hřbitovu (na konci zástavby vlevo
za rozpadlou opukovou zdí). Starý mšecký hřbitov bude v roce 2013
v rámci přidělené dotace zrevitalizován a stane se tak atraktivním
zastavením pro návštěvníky městyse.
Od hřbitova pokračujte dál po modré jezdecké trase mezi poli
k lesu. Na začátku lesa odbočte do kaštanové aleje a pokračujte
po modré jezdecké trase až k rozcestí se žlutou turistickou trasou
– zastávce č. 3.
Z rozcestí pokračujte po žluté turistické trase směrem k Srbči.
Až dojdete k silnici (Mšec–Srbeč), opusťte žlutou turistickou trasu
a vydejte se vlevo vzhůru po silnici a poté po místní komunikaci
kolem rekreačních chat ke kostelíku sv. Trojice. Kostelík stojí na temeni výrazného zalesněného vrchu vlevo před vámi (severozápad).
Úsek mezi rozcestím žluté turistické trasy se silnicí a kostelíkem
není značený, cestu si však nemůžete splést – silueta kostelíku vás
povede. Pokud by se vám kostelík ztrácel mezi stromy, pomůže vám
tento návod – z rozcestí se žlutou turistickou trasou jděte vzhůru
po silnici asi 250 m, pak odbočte vpravo na zpevněnou cestu a pokračujte 300 m až k chatám. Před nimi se rozprostírá louka, na jejímž vzdáleném konci stojí váš cíl – zastávka č. 4., kostelík
sv. Trojice. Cesta od chat ke kostelíku vede po rozhraní louky a vysokého lesa. Zpáteční cesta do Mšece je snadná.
Od kostelíka se vraťte stejnou cestou ke žluté turistické
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trase a žluté trasy se držte až do Mšece.
Pokud by vám nestačil tento popis, vyzbrojte se dobrou turistickou
mapou neo si vytiskněte mapu z odkazu, který je umístěn na webové stránce města Nové Strašecí:
www.novestraseci.cz/turistika/tipy-na-vylety/

Mapu si můžete vytisknout v sekci výlety na
www.novestraseci.cz/turistika/tipy-na-vylety/

Trasu vytvořila obecně prospěšná společnost Rakovnicko
pro městys Mšec. Text Roman Hartl.
Celý popis výletu najdete na www.obecmsec.cz
nebo v Informačním centru Nové Strašecí.

© Mapy.cz, s. r. o.

Kostel Nejsvětější Trojice
Podle pověsti nechal kostelík postavit srbečský šlechtic Adam Hruška
z Března nad hrobem svého syna a jeho neurozené milenky, které nešťastnou náhodou připravil o život. Hruškovi nebyl vztah jeho syna s dcerou mlynáře ze mlýna pod Trojickým kopcem po chuti, a když nedokázal
vztah rozbít po dobrém, odhodlal se ke zlému. Milence překvspil při jejich
schůzce na Trojickém kopci a pokusil se vynutit jejich rozchod s namířenou puškou. Milenci se přimkli k sobě a Adam Hruška stiskl spoušť. Neměl v úmyslu je zastřelit. Byl přesvědčený, že puška není nabitá, cvaknutí
spouště mělo milence pouze vystrašit. Jenže puška nabitá byla
a výstřel oba milence na místě zabil. Zhrzený Adam Hruška pohřbil svého syna a jeho milenku do společného hrobu a nad
ním pak vystavěl Trojický kostelík.
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Stěžejní akce v Novém Strašecí
leden
Novoroční ohňostroj
Ples občanů města
únor
Novostrašecký masopust
březen
Expediční kamera
O velikonočního beránka
Setkání ve Strašecí
duben
Majáles
Novostrašecký běh
Setkání čarodějnic
květen
Tuchlovická pouť
Den s Kelty
Zahájení turistické sezony
červen
Dětský den
Strašecký dvorek
Strašecký skokánek

červenec
Novostrašecké léto
srpen
Buckův triatlon
Novostrašecký pohár
Summer Party Tajm
září
Průvod o Pěknou
Nálada Na Ladě
Svatováclavský turnaj
říjen
GoGo Race
Děti dětem
Halloween party
listopad
Mikulášská zábava pro děti
prosinec
Rozsvícení vánočního stromu
Stříbrná sobota Na Růžku
Vánoční Čtyřlístek
Silvestrovský běh Járy Cimrmana
více na www.novestraseci.cz
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Vandrovní knížka
Vandrbuch neboli vandrovní knížku nosili v 18. a 19. století tzv.
vandrovníci – vyučení tovaryši různých řemesel, kteří museli určitý
čas vandrovat a u různých mistrů odpracovat určitý počet roků, aby
se sami mohli stát mistry. Do vandrbuchu se jim pak zapisovalo,
u kterého mistra a jak dlouho pracovali.
Dnes bývá pojmem vandrbuch obvykle myšlena turisticky laděná
brožurka, kterou vydávají různé kraje, oblasti či města na podporu
turistiky. Na různých turisticky zajímavých místech oné oblasti pak
dostanou turisté do vandrbuchu razítko, které potvrzuje, že dané
místo navštívili. Po získání většiny razítek pak obdrží nějakou cenu.
V našem případě razítka nahrazují indicie z kešek.
Existuje však ještě jeden typ vandrbuchů. Získat takový je mnohem
jednodušší. Stačí totiž vzít jakýkoliv sešit či notýsek a napsat na něj:
Vandrovní knížka, případně vandrbuch či cancák. A máte ho.
Zapisujte tam vše, co na výpravách považujete za důležité. Kromě
razítek navštívených míst se jistě neztratí, když si do vandrbuchu
zapíšete název výpravy, její datum, délku trvání, jména dalších vandrovníků či stručný popis cesty (alespoň odkud a kam jste se vydali).
Doporučujeme zaznamenat i nejzajímavější zážitky – stačí krátká
věta, která vám situaci po letech připomene. Ale pozor! Vandrbuch
není deníkem. Pište si do něho pouze takové informace, které nikomu neublíží a které na vás nic neprozradí. Oblíbené je totiž jejich
čtení jinými cestovateli.

Město Nové Strašecí
Komenského náměstí 201
271 01 Nové Strašecí,
podatelna@novestraseci.cz
www.novestraseci.cz

Informační centrum
Havlíčkova 1155
271 01 Nové Strašecí,
+420 728 875 886
icentrum@novestraseci.cz
www.novestraseci.cz

Realizováno za přispění Fondu cestovního ruchu
a podpory podnikání Středočeského kraje.

Prostor pro váš vzkaz organizátorům:

město

PSČ

ulice a č. p.

jméno a příjmení vandrovníka

Slosovatelný lístek

II.
VI.
X.
XIV.

I.

V.

IX.

XIII.

XV.

XI.

VII.

III.

Joker

XII.

VIII.

IV.

Pro účast ve slosování o zajímavé ceny napište do připravených kolonek indicie, které získáte z patnácti nalezených pokladů, kešek. Jejich umístění je uvedeno na vložené kartě a mění se každým rokem. Řádně vyplněný kupon odevzdejte (poštou, elektronicky, nebo osobně) na adresu Infocentrum Nové Strašecí, Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, e-mail icentrum@novestraseci.cz.
Slosování bude probíhat 1x ročně vždy při zahájení nové turistické sezony v Novém Strašecí. Nesprávně nebo neúplně vyplněný
kupon bude vyřazen ze soutěže. Poslední losování proběhne v roce 2015. Kompletní pravidla najdete na internetových stránkách
www.novestraseci.cz.

Pokyny k soutěži

