Zajímavosti na trase

Zajímavosti v okolí

Barokní kaple byla podle knihy Umělecké památky
Čech postavena roku 1749, podle publikace vydané k výročí 600 let obce roku 1739. Oltář Anděla Strážce má být z doby kolem roku 1700. Dne
9. listopadu 1918 zasadili žáci zdejší školy se svými učiteli blízko kapličky lípu svobody.
Jde o jednolodní, obdélnou kapli s půlkruhovým
závěrem. Na průčelí lizénový rámec, obdélný portál se zdobnou supraportou, slepé
obdélné, segmentem ukončené okno a obdélný štít s bočními křídlatými zdmi, lizénovým rámcem, nikou a stříškovou korunní římsou. Vnitřek je plochostropý.
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Přírodní rezervace Údolí Klíčavy

Rezervace byla vyhlášena roku 2008. Hlavním
předmětem ochrany jsou zachovalá společenstva
nivních luk, lesních porostů a vlastního toku potoka Klíčavy.
V roce 2005 bylo území území zařazeno v rámci
celoevropské soustavy NATURA 2000 do národního seznamu evropsky významných lokalit jako
součást lokality Lánská obora. Jedná se o významnou lokalitu výskytu velevruba
tupého (Unio crassus) a mihule potoční (Lampetra planeri) v regionu.
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Kaple sv. Isidora v Novém Strašecí
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.

Ghetto a starý židovský hřbitov v Novém Strašecí

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 polích za městem, nad Pecínovem, založen
hřbitov nový. Původní hřbitov pohltila pozdější zástavba, nový se dochoval dodnes
bez větší újmy.

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)
Tipy na turistické a cyklistické výlety najdete též v sekci turistika na internetových
stránkách www.novestraseci.cz.
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Po stopách pražsko-lánské koněspřežné dráhy

Kaple sv. Anděla Strážce v Rudě

Výlety I.

Novostrašecko

Po stopách
pražsko-lánské koněspřežné dráhy

Průběh trasy
Nové Strašecí – Ruda (2,5 km), Ruda – Pilský rybník (2,5 km), Pilský rybník – konec tělesa dráhy (3 km), konec tělesa dráhy – Hořkovec (3 km), Hořkovec – Nové
Strašecí (3 km).
Celkem: 14 km, pomalou chůzí 4 hodiny, včetně občerstvení.

Popis trasy
Výchozím bodem výletu je Komenského náměstí v Novém Strašecí. U rozcestníku
turistických tras se vydáte po červené turistické značce (TZ) směrem na vlakové
nádraží. Za železničním viaduktem narazíte na zelenou TZ a po ní se dáte vlevo
směrem k Novému rybníku a dále do obce Ruda. Projdete obcí a pokračujete po zelené TZ k Pilskému rybníku a pak asi 400 metrů po zelené směrem na Brejl. Za levotočivou zatáčkou zhruba po padesáti metrech začíná po levé straně těleso bývalé
koněspřežné dráhy, které vede lehce do kopce souběžně s vaší původní cestou. Tělesem koněspřežné dráhy půjdete zhruba 2,5 km. Na konci narazíte na zpevněnou
cestu, po které se vydáte vlevo zpět do Nového Strašecí. Zbytek trasy není značen
a vede po lesních cestách. K jejímu projití by vám měl stačit výřez mapy, který je zde
uveřejněn, ale pro jistotu nezapomeňte dobrou turistickou mapu. Do Nového Strašecí můžete jít dle vyznačené červené trasy, nebo se vyznačenou modrou odbočkou
vrátit na rozcestí u Pilského rybníka a do Nového Strašecí dojít stejnou cestou. Délkou jsou obě stejné. Celkem měří trasa zhruba 14 kilometrů. Prochází nenáročným
terénem, který můžete projít s dětmi, s kočárkem nebo projet na kole. Své putování
si můžete zpestřit odbočkou do obce Lány (vpravo po žluté TZ, zhruba 5 km) a navštívit zahradu u lánského zámku, muzeum sportovních vozů nebo Muzeum TGM.
Z Lán můžete zpět do Nového Strašecí dojet autobusem.

Historie pražsko-lánské koněspřežní dráhy
V letech 1830–1873 vedly lánským katastrem koleje pražsko-lánské koněspřežní dráhy,
druhé železnice na evropské pevnině. V r. 1830 činila jejich délka téměř 43 % evropské
a bezmála 28 % světové železniční sítě. Trať měla vést z Prahy až do Plzně, ale skončila
po dvaašedesáti kilometrech v lese u Brejle.
Dráha sloužila původně k transportu dřeva z Křivoklátska, později se stala dopravní
tepnou zásobující Prahu kladenským černým uhlím. V letech 1863–1869 byl úsek
mezi nádražími Praha-Dejvice a Lány (dnes Stochov) rekonstruován na normálně rozchodný parostrojní provoz a stal se základem české severozápadní železniční sítě.
Mezi nádražím Stochov a údolím Klíčavy u Brejle fungoval poslední úsek koněspřežky jako úzkorozchodná železniční vlečka až do roku 1873.
V Lánech lze spatřit budovu původního nádraží čp. 10 a na Píních nádražní stavení
čp. 94. Technicky nejzajímavější a nejzachovalejší pozůstatky železničního spodku
se nacházejí mezi Píněmi a Brejlem.
Výchozí stanice:

Praha-Bruska

		

(stávající železniční nádraží Praha-Dejvice)

Trasa:		
		
		
		

Dejvice – Veleslavín – Liboc – Ruzyně – Hostivice – Jeneč –
– Pavlov (Černý koníček) – Výhybka u Kladna – Kamenné Žehrovice (Mrakov, Mrákavy) – Srby – Kačice – Čelechovice – Stochov – Rynholec – Lány – Píně – Brejl

Konečná stanice:
		

Dolní pila u Brejle
(vyústění Karlova luhu do Klíčavského luhu)

směr Lány



Nenáročný pěší výlet z Nového Strašecí přes Rudu kolem Pilského rybníka ke zbytku tělesa pražsko-lánské koněspřežné dráhy, která byla první železnicí na dnešním
území Prahy a po dráze z Českých Budějovic do Lince druhou nejstarší veřejnou
železnicí v kontinentální Evropě.

Délka trati
		
		
		
		
		

Bruska – Výhybka			
Výhybka – Staré Lány (fotbalové hřiště)
Staré Lány – Píně			
Píně – Dolní pila na Brejli		
CELKEM				

Rozchod kolejí:

1 106 mm

Podnikatelé:
		
		

původně C. k. priv. Pražská železniční společnost
od 20. 11. 1834 kníže Karel Egon II. z Fürstenberka
od 25. 10. 1853 Akciová společnost Buštěhradské železnice

Účel železnice:
		

původně transport dřeva z Křivoklátska do Prahy
od roku 1844 transport černého uhlí z Kladna do Prahy

Zahájení stavby:

květen 1828

Zahájení provozu:

podzim 1831 (v úseku Staré Lány – Praha)

Dokončení stavby:

rok 1838 (trať dovedena k Dolní pile na Brejli)

25,030 km
26,615 km
5,249 km
4,741 km
61,635 km

Trvání koněspřežního provozu:
		
v úseku Dejvice – Výhybka do r. 1863 (potom pára)
		
v úseku Výhybka – Stochov do r. 1869 (potom pára)
		
v úseku Stochov – Brejl do r. 1873 (potom trať zrušena)

Občerstvení na trase
Hospoda v Rudě, Pražská 213, 271 01 Ruda, GPS: 50°8’19.574’’N, 13°52’39.710’’E
Hospoda Na Růžku, Pecínovská 45, 271 01 Nové Strašecí-Pecínov,
GPS: 50°8’39.109’’N, 13°53’57.037’’E, +420 776 312 094
Restaurace a kavárna Nové Allegro, Nádražní 228, 271 01 Nové Strašecí
GPS: 50°9’14.338’’N, 13°53’50.633’’E, +420 736 111 697, www.noveallegro.cz
Restaurant a penzion Jansa, Československé armády 173, 271 01 Nové Strašecí
GPS: 50°9’1.595’’N, 13°54’10.514’’E , +420 603 551 464

