Zajímavosti v okolí

Naučná stezka Louštín

Stezka začíná i končí v lokalitě „Sládkův kříž“ za železniční stanicí Lužná u Rakovníka (od budovy Českých drah po modré turistické značce). Pěší trasa
vede nejprve po modré a červené turistické značce
k rozcestníku „U Krušovických vrat„ pak po značce
zelené. Celková délka pěší trasy je 5 km.
Cyklistická trasa vede převážně po lesních nezpevněných cestách a měří 12,5 km. Obě trasy naučné stezky jsou zakresleny v orientační mapce se základními informacemi na úvodním informačním panelu a rovněž
jsou příslušnými symboly vyznačeny v terénu.
Další informační panely umístěné na trase stezky seznamují návštěvníky s ptactvem okolních lesů u rybníčku Punčoška a s vodohospodářskými funkcemi lesů,
na cyklistické trase jsou navíc poskytnuty informace o obnově přilehlého smrkového porostu. Cestou je možné zhlédnout několik typů porostů s různou druhovou
skladbou dřevin, hlavní dřeviny jsou na zastávkách stezky představovány rovněž
formou informačních tabulek. Pozorní a ohleduplní návštěvníci mohou při svém
putování spatřit srnce obecného, prase divoké, daňka skvrnitého, z ptačí říše datla černého, pěnkavu obecnou, sojku obecnou, sýkoru koňadru, sýkoru modřinku
a mnoho dalších živočichů.
Na trase stezky se nacházejí krásná místa pro odpočinek, na vrchu Louštín se při
jasném počasí otvírá přenádherný výhled na okolní krajinu. Informační panel v této
lokalitě seznamuje s historií a současností luženských lesů.

ČD Muzeum Lužná u Rakovníka

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka se již
od roku 1999 zabývá údržbou a provozem historických kolejových vozidel, která po dlouhých
letech ve službě dělají nyní radost železničním
nadšencům i všem zájemcům o historii dopravy.
Areál muzea je umístěn u železniční stanice
Lužná u Rakovníka v nádherné přírodě na okraji
křivoklátských lesů. Ve zdejších sbírkách jsou k vidění jak parní lokomotivy
různých kategorií a z různých období, tak i historické motorové lokomotivy,
motorové vozy či ukázky technických zařízení na železnici. Pravidelně se zde také
konají jízdy nostalgických vlaků, díky nimž můžete minulost drah nejen vidět, ale
na vlastní kůži i zažít.

3

1
4

12

2

5

11

7

6

8
9
10

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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K pramenům Klíčavy a přes Merklův pramen na Louštín

Zajímavosti na trase

Výlety I.

Novostrašecko

K pramenům Klíčavy
a přes Merklův pramen na Louštín
Středně náročný pěší výlet z nádraží Řevničov k pramenům Klíčavy kolem Merklova
pramenu zpět na nádraží Řevničov. Ti náročnější si mohou cestu prodloužit na vrch
Louštín. Z Louštína se pak můžete vrátit zpět na nádraží Řevničov přes Malý Louštín
nebo se vydat na vlak do Lužné u Rakovníka.

Přírodní rezervace Prameny Klíčavy

Rozkládá se na 47,8 hektarech plochy v úvalovitém
údolí 500 metrů jižně od železniční stanice Řevničov. Důvodem ochrany je jediné rašelinné prameniště na Křivoklátsku, významná společenstva rostlin
a živočichů. Na rašeliništi se nachází ostřice a jasanové porosty, jinak jsou zde nálety borovic a mnoha
jiných stromů. Roste zde i zvláště chráněný kosatec
sibiřský, rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, mezi živočichy je mnoho pavoukovců, zmije obecná a ptáci cvrčilka zelená a strakapoud malý.

Průběh trasy

Popis trasy

1. Řevničov (žst.) – Prameny Klíčavy (1 km), Prameny Klíčavy – Merklův pramen
(4 km), Merklův pramen – Pod klukem (rozc.) (1,5 km), Pod klukem (rozc.) – Řevničov
(žst.) (2,5 km).
Celkem: 9 km, pomalou chůzí 2,5 hodiny, včetně občerstvení.
Cesta na plánku značena červenými puntíky.

Tento výlet začíná v železniční stanici Nové Strašecí. Odsud dojedete vlakem
do železniční stanice Řevničov. Téměř celý výlet vede po značených turistických
trasách.
Z železniční zastávky Řevničov se vydejte po modré turistické značce (TZ) směrem k pramenům Klíčavy. Pokud však nechcete jít úvodní kilometr po silnici,
můžete se vydat lesní cestou. Začíná za kolejemi naproti pravému konci železniční budovy. Jenom si dejte pozor při přecházení kolejí. Na původní modrou TZ
narazíte zhruba po půl kilometru. Přírodní rezervaci prameny Klíčavy si užijete,
budete procházet pohádkově tajuplným lesem. Po modré TZ půjdete až rozcestníku Merklův pramen a odtud po červené TZ k pramenu Merklovka. Zde můžete
využít místo k odpočinku a poté se vydat dále po červené TZ na rozcestí Pod
Klukem. Zde se musíte rozhodnout, jakou trasu si vyberete. Doprava po zelené se můžete vrátit na železniční stanici Řevničov. Dále po červené TZ dojdete
na rozcestí Louštín a vpravo po zelené TZ vyjdete na vrch Louštín. Zde se opět
musíte rozhodnout, zda půjdete po zelené TZ na rozcestí Pod malým Louštínem
a dále po modré TZ zpět do Řevničova, nebo se vrátíte na rozcestí Louštín a odtud po značené naučné stezce Louštín sejdete na rozcestí Sládkův Kříž a budete
pokračovat po modré TZ až do železniční stanice Lužná u Rakovníka. Do Nového
Strašecí se z Lužné můžete vrátit vlakem.

2. Řevničov (žst.) – Prameny Klíčavy (1 km), Prameny Klíčavy – Merklův pramen
(4 km), Merklův pramen – Pod klukem (rozc.) (1,5 km), Pod klukem (rozc.) – Maxova
obora (rozc.) (0,5 km), Maxova obora (rozc.) – Louštín (1,5 km), Louštín – Pod Malým
Louštínem (2,5 km), Pod Malým Louštínem – Řevničov (žst.) (1,5 km).
Celkem: 12,5 km, pomalou chůzí 3,5 hodiny, včetně občerstvení.
Cesta na plánku značena červenými a modrými puntíky.
3. Řevničov (žst.) – Prameny Klíčavy (1 km), Prameny Klíčavy – Merklův pramen
(4 km), Merklův pramen – Pod klukem (rozc.) (1,5 km), Pod klukem (rozc.) – Maxova
obora (rozc.) (0,5 km), Maxova obora (rozc.) – Louštín (1,5 km), Louštín – Sládkův
kříž (2 km), Sládkův kříž – Lužná u Rakovníka (žst.) (1,5 km).
Celkem: 12,5 km, pomalou chůzí 3,5 hodiny, včetně občerstvení.
Cesta na plánku značena červenými, modrými a zelenými puntíky.

Pramen Merkovka

Pramen Merkovka byl objeven počátkem 19. století lesníkem Jiljím Merklem. Z iniciativy vrchního
lesmistra J. B. Gintla byly u pramene vybudovány jednoduché lázně. Listina z roku 1849 uvádí,
že pramen byl knížetem Karlem Egonem II. z Fürstenbergu pojmenován po svém objeviteli pramenem sv. Jiljí a při prameni zřízena jakási nevelká
lázeňská budova (jihozápadně od pramene, před rybníčkem). Provoz lázní skončil
po 1. světové válce. V šedesátých letech byly lázně i hájovna zbořeny, sešlou kapličku nad pramenem zbořil v 80. letech padající buk.

Vrch Louštín

Vrch Louštín je nejvyšším vrcholem opukového
pohoří Džbán a tyčí se do výše 536,7 m n. m. Pojmenování pochází pravděpodobně z německého
Lauernstein (lauern – číhati, Stein – kámen). Louštín má velmi dlouhou historii osídlení – na jeho
vrcholu, ze kterého je nádherný výhled do okolní
krajiny (především CHKO Křivoklátsko), stávalo již
pravěké hradiště (pravděpodobně z pozdní doby bronzové, zhruba 800 př. n. l.).
Král Václav I. zde nechal vybudovat lovecký hrádek. Dle pověsti kdysi na Louštíně
stál velmi vysoký statný strom, z jehož koruny bylo vidět až pražské brány a věže.
V současnosti na vrcholu stojí telekomunikační vysílač.
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