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Městské muzeum
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Expozice Keltové na Rakovnicku (keltské osídlení Rakovnicka a zvlášť Novostrašecka,
výroba švartnových předmětů, nález světoznámé hlavy keltského druida z 3. století
př. n. l., objevené v Mšeckých Žehrovicích u Nového Strašecí v roce 1943), zemědělská
usedlost na Novostrašecku.
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Adresa: U Školy 123, 271 01 Nové Strašecí
Kontakty: telefon: 313 572 563, e-mail: nstraseci@muzeumtgm.cz
www.muzeumtgm.cz
Otevírací doba:
po: zavírací den, út–pá: 8–15.30, so: 9–13 hodin, ne: zavřeno
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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.

1 Stochov – tisíciletý Svatováclavský dub 2 Lány – letní sídlo prezidenta republiky
(nepřístupný zámek, park, Muzeum TGM, Pamětní síň Alice Masarykové, Muzeum
sportovních vozů, naučná stezka k Lánské oboře) 3 Kamenné řady u Kounova
4 Lužná u Rakovníka – Železniční muzeum Českých drah 5 Rakovník – gotické brány, Muzeum TGM (vlastivědná expozice), Rabasova galerie (stálá expozice obrazů
V. Rabase) 6 Zbečno – skanzen Hamousův statek 7 hrad Křivoklát 8 Luh u Branova
– pamětní síň Oty Pavla 9 hrad Týřov 10 Skryje – Památník Joachima Barranda,
venkovská památková zóna (roubené chalupy), romantická jezírka na Zbirožském
potoce 11 hrad Krakovec 12 letovisko Jesenice – Velký rybník (45 ha, přírodní
koupaliště)

Město Nové Strašecí se nachází čtyřicet kilometrů od Prahy
směrem na Karlovy Vary v okrese Rakovník.
Nové Strašecí společně s městysem Mšec a třinácti spádovými obcemi tvoří mikroregion Novostrašecko, který se rozkládá na severovýchodním území rakovnického okresu.
Celé území je „vklíněno“ mezi rozlehlé křivoklátské a hříškovské
lesy. Svou rozsáhlostí a nízkou hustotou sídel patří mezi nejméně
osídlené regiony. Turisticky se jedná v Česku o velmi zajímavou
destinaci využívanou pro individuální rekreaci v okolí nesčetných
rybníků a rozsáhlých lesů.

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

Tipy na turistické a cyklistické výlety najdete též v sekci turistika na internetových
stránkách www.novestraseci.cz.
Realizováno za přispění Fondu cestovního ruchu
a podpory podnikání Středočeského kraje.
Prospekt „Památky Nové Strašecí“ vydalo v roce 2012 Město Nové Strašecí.
Fotografie a grafická úprava: Michal Drtina.
Texty: na základě textů MěÚ a Tomáše Palka, člena komise pro rozvoj turistiky a zahraniční styky, zpracoval Michal Drtina.

Památky

Nové Strašecí

Nové Strašecí – památky
Cenným dědictvím města je zachovalý historický půdorys, vymezený pravidelným
oválem s náměstím uprostřed, vzniklý kolem poloviny 14. století.

Kaple sv. Isidora
3

Radnice (č.p. 189)

1

Patrová budova s hranolovitou
věží z období kolem roku
1600. Přestavovaná a opravovaná byla v letech 1791
až 1838. Hořejší místnosti využíval městský úřad, v přízemí
byly zčásti hostinec a věznice.
Dnes je v budově základní
umělecká škola.

K poctě patrona rolníků byla roku 1711 založena
na Pražském předměstí kaple sv. Isidora. Uvnitř stála
v místě oltáře dřevěná polychromovaná světcova
socha v životní velikosti, působivá svým výrazem.
V důsledku reforem císaře Josefa II. byla kaple roku
1783 zrušena a opětovně vysvěcena jako hřbitovní,
když byl okolo ní roku 1830 založen nový městský
hřbitov. Pro nedostatek hrobových míst se hřbitov
roku 1912 přestěhoval na pole za město.

Bývalá synagoga

Uprostřed malého židovského ghetta
na jižní straně města, v sousedství
hradební zdi, byla po polovině 18.
století vybudována synagoga. Vedle ní
stávala židovská škola. Roku 1858 byla
synagoga přestavěna v duchu pozdního klasicismu. V roce 1950 koupila
stavbu Církev československá a zřídila
tu svůj sbor.

4

Ghetto a starý židovský hřbitov

Podobně jako jiná města mělo i Nové
Strašecí v minulosti své židovské
ghetto. Místní Židé, o nichž je nejstarší zpráva z roku 1629, obývali převážně malé přízemní domky v sousedství
synagogy a v blízkých ulicích. Starý
židovský hřbitov, zmiňovaný roku
1724, se nacházel za městskou zdí
před Rakovnickou branou, v západní
části města. Malý prostor mu ale nestačil, a proto byl v polovině 19. století založen židovský hřbitov nový, a to v polích za městem, nad Pecínovem.
Původní hřbitov pohltila pozdější zástavba, ale ten novější se dochoval
dodnes bez větší újmy.
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Kostel Narození Panny Marie a fara
Původně gotický kostel, který
se uvádí jako farní již v polovině
14. století. Z té doby se zachoval
presbytář prosvětlený původně
hrotitými okny, jejichž torza jsou
uchována ve zdivu nad záklenky
dnešních oken. Kostelní loď byla
přistavěna po roce 1553, celek
2
posléze prošel barokní úpravou.
Před západním průčelím stála
mohutná šestiboká zvonice, v jejímž horním patře se ukrývala trojice
zvonů. Zvonice byla stržena roku 1839 a vzápětí stavitel Rudolf Štech
kostel přestavěl a zvětšil do dnešní podoby. Uvnitř stavby je cenné barokní
zařízení.
Dnešní podoba fary pochází z počátku 19. století, kdy byl objekt kompletně přestavěn po požáru. Stavebně-historický průzkum však zjistil zbytky
staršího zdiva.
Farní dům se na svém místě nacházel patrně již od středověku. Budova,
obklopená pozdně barokními hospodářskými stavbami, dodnes slouží
svému původnímu účelu.
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Budova gymnázia
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Okresní hospodářská záložna

Pochází z roku 1928. Původně zde sídlila
okresní hospodářská záložna, po válce tu
pracovala pobočka Státní banky československé. Městský úřad se sem přemístil z budovy
radnice roku 1960.

7

6

Typická školní budova na náměstí pochází z devadesátých
let 19. století a postavil ji zdejší
zednický mistr Vojtěch Molek. Otevřena byla roku 1897 a od té doby
představuje výraznou dominantu
města. Budova nahradila starší,
již nevyhovující školu u kostela,
postavenou o sedmdesát let dříve
(dnešní muzeum).

