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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)
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Tipy na turistické a cyklistické výlety najdete též v sekci turistika na internetových
stránkách www.novestraseci.cz.
Město Nové Strašecí - GPS: 50°9‘11.412“N, 13°54‘0.815“E
Počet obyvatel: 5 209 k 1. 1. 2012
Rozloha území: 1338 ha
Nadmořská výška: Komenského náměstí – 470 m n. m.
Nejvýše položené místo: Mackova hora – 488 m n. m.
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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. Svojí 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

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

Město

Nové Strašecí

Nové Strašecí – historie
Nejstarší písemná zmínka o Strašecí se váže k období mezi lety 1334–1343. Krátce
poté došlo k povýšení vsi na městečko. Vznik Strašecí je tak možné dát do souvislosti se založením řady osídlení na Křivoklátsku emfyteutickým (zákupním) právem
za vlády Jana Lucemburského. Tomu by odpovídalo i rozlehlé pravidelné náměstí,
jehož půdorys je středověkého původu.
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. Zatímco ve starším privilegiu je Strašecí ještě nazýváno městečkem, roku 1503 zmiňuje král jeho
povýšení na město.
Obec od svého počátku patřila ke křivoklátskému panství, které náleželo králi, a podléhalo tedy královské komoře. Proto se město Nové Strašecí nazývá také komorním. Vrchnostenské právo však vykonával křivoklátský
hejtman. U tohoto dominia zůstalo Strašecí i poté, co král ve druhé polovině
17. stol. panství dlouhodobě zastavil a poté i prodal.

Až do 17. století se prakticky nedochoval žádný městský archiv, nejstarší městská
kniha začíná rokem 1610. Že bylo v polovině 16. století město zcela zničeno, potvrzuje také skutečnost, že od tohoto období se začíná v pramenech nazývat Novým
Strašecím. V roce 1685 prodal král křivoklátské panství Valdštejnům, kteří se stali
novou vrchností Strašeckých. Poté je vystřídali Fürstenberkové.
Prakticky až do poloviny 19. století zůstávalo Nové Strašecí nevýznamným poddanským městečkem s drobnými privilegii. Mělo převážně zemědělský charakter
s podílem řemesel. Za zmínku stojí dva velké požáry v letech 1811 a 1812, po nichž
následovala obnova mnohých domů a přestavba kostela a radnice.
Po roce 1850 se ve Strašecí utvořil okres, který však brzy spadl pod okresní
hejtmanství slánské. Zůstal zde pouze okres soudní a školní. Tehdy ve městě žilo
přes 2 200 obyvatel. V tomto období se také rozvíjí běžná spolková činnost, včetně
Čtenářského spolku (1864), hasičů a Sokola (1869) nebo muzejního spolku (1894).

V šedesátých letech 19. století prošla okolo města stavba Buštěhradské dráhy. Strašecí tak získalo rychlejší spojení s Prahou a s dalšími městy, nikoli však s okresním
městem Slaný.
Bez výrazných místních specifik prožili občané i traumata první a druhé světové války,
euforii let 1918 a 1945 i klidnější období první republiky. V letech 1949–1960 zde
fungoval samostatný okresní národní výbor, poté město přešlo pod okres Rakovník.
Město je výchozím bodem pro výlety na nedaleký zámek v Lánech, na hrady v královském loveckém hvozdu (Křivoklát, Krakovec a Týřov) či na Barrandovo naleziště
trilobitů ve Skryjích. Možné je navštívit Kounovské kamenné řady, největší české železniční muzeum v Lužné u Rakovníka nebo keltské hradiště u Mšeckých Žehrovic.
S historickým vývojem, přírodou a zajímavostmi Nového Strašecí, Pecínova a blízkého okolí se turisté mohou seznámit prostřednictvím naučné stezky. Ta začíná
na Komenského náměstí a je dlouhá zhruba 10 km.

Zahrát si můžete minigolf, volejbal, beach volejbal, nohejbal, tenis, fotbal (na přírodní i umělé trávě), případně využít služeb sportovní haly BIOS či atletického oválu
s víceúčelovým hřištěm nebo rozhlednu na Mackově hoře.
Jižně od města se rozkládá biosferická rezervace
UNESCO a Chráněnná krajinná oblast Křivoklátsko,
severně pak Přírodní park Džbán.
Na město navazují rekreační oblasti povodí horního Kačáku, rybníky Bucek a Punčocha.

Městské muzeum
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.
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

Rozhledna Mackova hora
Výhled na město Nové Strašecí, horu Říp, Křivoklátsko, hřeben Džbán, horu
Milešovku, České Středohoří atd.
Souřadnice GPS: 50°9’26.89’’N, 13°52’49.51’’E
Otevírací doba:
květen, červen so–ne 9–16 hodin
červenec, srpen, út–ne 9–16 hodin
září so–ne 9–16 hod.
Otevření v říjnu a pro skupiny mimo otvírací dobu lze domluvit v Informačním centru.

Ubytování
Hotel INTER, Dukelská 1142, 271 01 Nové Strašecí,
telefon +420 313 034 827, +420 734 750 821, www.hotelinter.cz
Restaurant penzion Jansa, Čsl. armády 173, 271 01 Nové Strašecí,
telefon +420 603 551 464, resturant.jansa@seznam.cz
Apartment Dolejšková, Mšecká 769, 271 01 Nové Strašecí
telefon +420 736 681 974, jarmiladolejskova@seznam.cz
Turistické ubytování v Novostrašeckém kulturním centru,
Okružní 934, 271 01 Nové Strašecí, telefon +420 728 875 886,
icentrum@novestraseci.cz

