Další naučné stezky
Naučná stezka Kamenné řady u Kounova
Kounovské kamenné řady jsou jedinou známou
kulturní památkou tohoto druhu ve střední a východní Evropě, megalitickou stavbou, jejíž účel je
i přes intenzivní zkoumání dodnes zahalen tajemstvím. Naučná stezka seznamuje nejen s kamennými řadami, ale také s přírodními poměry přírodního
parku Džbán a náhorní plošiny Rovina.
Začíná u železniční stanice Mutějovice. Vede po lesních cestách a pěšinách, částečně vozovými a polními cestami. Nemá vlastní značení, vede zpočátku po žluté
turistické značce (TZ) a pak po modré TZ. Stezka končí jedenáctou zastávkou, odkud můžete pokračovat buď po modré značce k silnici a po ní vpravo do Domoušic
na vlak, nebo se vrátit téměř stejnou cestou zpět k výchozímu místu.
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Seznam zastávek:
1. Úvod
2. Geologické, mineralogické a paleontologické
zajímavosti naučné stezky
3. Společenstvo prosvětleného lesního okraje
4. Významné dřeviny lesních společenstev
– zemědělství na Rovině

5. Přírodní společenstvo lesního okraje a mýtin
6. Kamenné řady u Kounova
7. Původ a účel řad
8. Největší kameny řad
9. Společenstvo suťového lesa
10. Hradiště
11. Význam lesa – umělé společenstvo listnatého lesa
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Drvotova naučná stezka
Drvotova naučná stezka povodním středního Kačáku seznamuje s několika cennými přírodními
lokalitami na Kladensku (přírodní park Povodí Kačáku, přírodní rezervace Záplavy, přírodní památka
Kalspot) a pozoruhodnostmi v krajině souvisejícími s činností člověka – těžbou černého uhlí a lámáním kvalitního stavebního pískovce žehrováku
u Kamenných Žehrovic.
Seznam zastávek:
1. Drvotova stezka
2. Rákosiny Velkých Záplav
3. Ochrana obojživelníků
4. Důl Wannieck
5. Turyňský rybník
6. Kalspot

7. Borovice na pískovci
8. Pískovcové lomy
9. Mrákavy
10. Leknínové jezírko
11. Německá Lhota
12. Koněspřežná dráha

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.

Přírodní parky a rezervace v okolí
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
– biosférická rezervace UNESCO
Přírodní rezervace prameny Klíčavy
Přírodní rezervace V Bahnech

Přírodní památka Na Novém rybníce
Přírodní rezervace Louky v oboře Libeň
Přírodní park Džbán
Přírodní rezervace Podhůrka

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

Informační centrum
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www.novestraseci.cz
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Po stopách naučných stezek v okolí Nového Strašecí

Zajímavosti v okolí

Výlety I.

Novostrašecko

Naučná stezka Novostrašecko
Popis trasy
Středně náročný až náročný pěší výlet po naučné stezce Novostrašecko vede z nádraží Nové Strašecí okolo Libeňské obory k místu nálezu hlavy kelstského druida,
k nádhernému Džbánskému buku a soustavě rybníků na potoce Loděnice. Celá
cesta se dá projet s kočárkem a má i své cyklistické značení. Umožňuje poznání
přírodních zákonitostí a zajímavostí Novostrašecka. Vede většinou po značených
turistických stezkách. Byla otevřena v roce 1994 a má 17 informačních panelů. Panely jsou zaměřeny na informace o přírodním parku Džbán, Novém Strašecí a okolí,
zeleni, lesnictví a zemědělství, o rybnících a historii Keltů.

Průběh trasy
Nové Strašecí (nádraží) – Nové Strašecí (Komenského náměstí) (2 km), Nové Strašecí (Komenského náměstí) – Nové Strašecí (rozcestník) (1 km), Nové Strašecí (rozcestník) – Mšecké Žehrovice (rozcestník) (3 km), Mšecké Žehrovice (rozcestník)
– Červený rybník (rozcestník) (2,5 km), Červený rybník (rozcestník) – rybník Punčocha (rozcestník) (2,5 km), rybník Punčocha (rozcestník) – hájovna Lipina (rozcestník) (1 km), hájovna Lipina (rozcestník) – Nové Strašecí (rozcestník) (1 km), Nové
Strašecí (rozcestník) – Nové Strašecí (Komenského náměstí) (1 km), Nové Strašecí
(Komenského náměstí) – Nové Strašecí (nádraží) (2 km).
Celkem: 16 km, středně rychlou chůzí 5 hodin, včetně občerstvení.

Naučná stezka Novostrašecko začíná u nádraží ČD Nové Strašecí. Z boku nádražní
budovy je první panel. Od nádraží jdeme vpravo rovnoběžně s tratí. Pokračujte vpravo po mostě, přejděte železniční trať a hned za mostem se dejte vpravo po chodníku do slepé ulice, kterou vystoupáte stromořadím do Nové Strašecí. Držte stále
přímý směr a při příchodu na příčnou hlavní ulici přejděte po přechodu pro chodce.
Dál pokračujte stále rovně nejbližší protilehlou ulicí po pravé ruce (má zámkovou
dlažbu). Ta vás po zhruba sto metrech dovede na novostrašecké náměstí. Pokračujte napříč náměstím k jeho nejvzdálenějšímu rohu, kde najdete informační panely
a dál půjdete po červené turistické značce (TZ). Tu opustíte až na konci Mšeckých
Žehrovic. Červená značka míří vpravo, vy začnete stoupat vzhůru po silnici až vyjdete na návrší. Postupně opět klesáte, až přijdete na křižovatku – druhá silnice se zde
stáčí v serpentýně ve tvaru U. Vy jdete vpravo (pravým ramenem „U“), stále klesáte.
Asi po půl kilometru sejdete k Červenému rybníku ze soustavy Lodenických rybníků.
Ještě před ním však odbočíte na zpevněnou cestu vlevo směrem k chatové osadě.
Zde se napojíte na modrou TZ, po které dojdete až na rozcestí Rybník Punčocha.
Zde se dáte vlevo, prudce do stráně po žluté TZ, kterou nesmíte minout, jinak si
výlet řádně prodloužíte.
Zdatnějším turistům může takové prodloužení vyhovovat. Po modré TZ dojdete
až do železniční stanice Řevničov, což je zhruba osm kilometrů. Odtud vlakem zpět
do Nového Strašecí. Kdybyste však chtěli jít pěšky až do Nového Strašecí, dojděte
po modré TZ pouze na rozcestí Pod Malým Louštínem a tam se dejte vlevo po cyklotrase 0102. Po necelých třech kilometrech přímé cesty dojdete k Pátecké líse. Zde
se cyklotrasa prudce stáčí vpravo, vy však jděte rovně nenápadnou cestou úvozem.
Přejděte železniční trať rovně dolů k rybníku. Od rybníka do kopce a vpravo pod
most na nadraží. Tím si prodloužíte cestu asi o 11 km a celkově budete mít za sebou
22 km (na plánku trasa vyznačena modrými puntíky).
Pokud jste však odbočili stoupáte po žluté TZ lesní cestou, je dobře značená a prakticky nemůžeme zabloudit a žluté značky se budete držet až do Nového Strašecí. Za hájovnou se napojíme na hlavní silnici s velkým provozem. Zahneme na ni
vpravo a jdete stále rovně. Pár metrů před dálničním nájezdem odbočuje TZ vlevo
na špatnou asfaltovou silnici. Pozor, turistická značka je až za odbočkou. Po dvoustech metrech dojdete na rozcestník TZ. Zde už jte byli na začátku cesty. Do centra
Nového Strašecí a přes náměstí zpátky k nádraží dojdete již známou trasou.

Další naučné stezky
Přírodou a historií Nového Strašecí a Pecínova
Cílem naučné stezky je seznámit obyvatele a návštěvníky s historickým vývojem, přírodními podmínkami a zajímavostmi Nového Strašecí, Pecínova a jejich nejbližšího okolí. Obsahuje celkem devět
stanovišť. Trasa je značena a její délka je přibližně
deset kilometrů. Stezka prochází městem a krajinou po polních a lesních cestách a pěšinách.
Seznam zastávek:
1. Komenského náměstí – Historie Nového Strašecí
2. Kostel Narození Panny Marie – Významné stavby I
3. U Konopasu – Vodní toky a nádrže
4. Stochovská kaple – Stochovská kaple, zemědělství

5. Kaple svatého Isidora – Významné stavby II
6. Na Růžku v Pecínově – Pecínov
7. Podhorní I. a II – Podhůrka
8. Studánka pod Šibeničním vrchem – Geologie
9. Na Paloučku – Zvláště chráněná území

Naučná stezka Lánská obora
Stezka začíná na okraji obce Lány. V roce 2006 byla
zpřístupněna ukázková část Lánské obory s vyhlídkou na výběh vysoké zvěře. Okružní naučná stezka
spojuje obec Lány s touto ukázkovou částí.
Naučná stezka seznamuje s faunou, flórou a přírodními poměry Lánské obory a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (jíž je Lánská obora od roku 1978
součástí). V ukázkové části obory, která je oplocena a platí se zde symbolické vstupné,
nalezneme informační panely seznamující se zvěří zde chovanou (80 členné stádo
vysoké) a také velkou dřevěnou bezbariéovou vyhlídkovou plošinu.
Ukázková část obory je otevřena pouze v sezóně (od 1. května do 30. září) a jen v určitých dnech. Samotná naučná stezka (přístupová cesta k ukázkové části obory) vede
neohrazeným lesem mimo oboru, a je tedy přístupná celoročně.
Naučná stezka je značena zelenobílými značkami naučných stezek, doplněnými žlutou
nebo oranžovou šipkou, to podle toho, pro kterou přístupovou cestu k ukázkové části
obory se rozhodnete. Je vedena lesními vozovými cestami. Celý okruh měří 4,5 km.
Seznam zastávek:

Seznam zastávek:
1. Železniční stanice Nové Strašecí – trasa
2. Silnice k městu – výhled
3. Lipová alej – zeleň ve městě
4. Nové Strašecí – náměstí
5. Park – péče o dřeviny
6. Libeňská obora – zemědělství, zeleň v krajině
7. Chráněné území Libeňské louky
8. Rybník Soudný – květena přírodního parku
Džbán

9. Keltské kultovní místo
10. Cesta na Mšecké Žehrovice – kdo byli Keltové
11. Obec Mšecké Žehrovice
12. Buk u Mšeckých Žehrovic – památné stromy
13. Silnice na Mšec – geologie Džbánu
14. Červený rybník – Loděnické rybníky
15. Rybník Punčocha – život v rybníku
16. Les – lesnictví, lesní květena
17. Hájovna v Babě – údaje o stezce

Společná úvodní část trasy
Mapa naučné stezky k ukázkové části Lánské obory
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
Žlutá přístupová trasa
Lánská obora
Natura 2000
Lesní mravenci
Způsob hospodaření pro vznik nového lesa
Systém a řízení ochrany přírody
Oranžová přístupová trasa
Lesní správa Lány
Křivoklátsko biosférickou rezervací
Lesní správa Lány
Lesní správa Lány

Ukázková část obory
Lánská obora
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – fauna
Bažantnice Amálie
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – flóra
Lánská obora
Jelen evropský (dva panely)
Jelen sika japonský (dva panely)
Daněk skvrnitý (dva panely)
Muflon (dva panely)
Jelen Dybowského (dva panely)
Prase divoké (dva panely)

