↑ Radnice v Novém Strašecí

↓ Nové Strašecí od Vyskočilů

↓ Husův sbor (bývalá synagoga)

Město Nové Strašecí se nachází ve východní části okresu Rakovník. Je jedním ze dvou měst rakovnického okresu, avšak jediné ležící
na silnici Praha – Karlovy Vary. Katastrální území města Nové Strašecí
má rozlohu 1,3389 ha, počet obyvatel se pohybuje okolo 5.000.
Osada Strašecí byla patrně založena některým z českých knížat v 9. nebo 10. století. Poprvé je připomínána roku 1143. Jméno
je odvozeno od nejstaršího tvaru Strašice, jako ves lidí Strachových. V roce 1554 město vyhořelo a po svém obnovení bylo nazýváno Nové Strašecí. Strašecí patřilo od nepaměti ke křivoklátskému panství. Roku 1480 bylo městečko povýšeno Vladislavem Jagellonským na město a zároveň obdrželo znak s poprsím krále, po
jehož jedné straně se vzpíná lev a na druhé straně je písmeno W.
V roce 1848 se stalo město svobodným a 1859 zde byl zřízen berní
a soudní okres. V letech 1949 – 1960 bylo město sídlem politického
okresu. Poté bylo připojeno k okresu Rakovník.
Ve městě se nachází několik význačných památek jako např.
budova bývalé radnice, kostel Narození Panny Marie, Kaple sv. Isidora a Husův sbor (bývalá synagoga).
Území je geomorfologicky dosti členité, pahorkaté až vrchovinné.Vodoteče zde tvoří většinou otevřenější údolí. Výšky se zde
pohybují od 407 – 503 m n. m., t.j. v rozmezí cca 100 m. V severní
části je reliéf krajiny rovinatější, v jižní členitější. U svahů převažuje
jižní expozice.
V bezprostředním okolí města převládá orná půda. Nezanedbatelnou částí krajiny však jsou i zahrady, sady, v menší míře pastviny
a vodní plochy. V širším okolí zejména na jihu a na západě jsou rozsáhlé lesní komplexy. Na jihovýchodě se rozkládá Lánská obora.
Území spadá do klimatické oblasti mírně teplé, mírně suché s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7– 8˚C.
Z geologického hlediska je území tvořeno usazenými horninami permokarbonu, které se dělí na souvrství spodních šedých, spodních červených, svrchních šedých a svrchních červených vrstev.
V okolí Nového Strašecí převládají spodní šedé vrstvy. Nejvýznamnější surovinou zdejší oblasti jsou žáruvzdorné jílovce – lupky. Doprovázejí nadloží hlavních uhelných slojí. Ze severu sem dále zasahují opuky.
Území spadá do povodí Berounky, v širším měřítku do povodí
Vltavy. Nejvýznamnějšími toky jsou Klíčava (Strouha) a Loděnice,
na kterých byla vybudována řada rybníků.
Jižně od města Nové Strašecí se rozkládá unikátní biosférická
rezervace Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, která byla vyhlášena v roce 1978, severně od města leží Přírodní park Džbán.
V těsné blízkosti Nového Strašecí leží tato chráněná území:
přírodní rezervace Louky v oboře Libeň, přírodní rezervace Podhůrka, přírodní památka Na Novém rybníce, přírodní rezervace Prameny Klíčavy, VKP (významné krajinné prvky) Šibeniční vrch, Niva
Rynholeckého potoka. Vyhlášeno bylo 13 památných stromů.
Poznání přírodních a historických zajímavostí Novostrašecka
umožňuje naučná stezka Novostrašecko. Je dlouhá 12 km, má 17
zastávek a vede většinou po označených turistických stezkách.
Připravil Okresní úřad Rakovník ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – středisko Praha. Projekt inicioval Ing. Karel Šašek za
účelem šíření regionálních informací.
Pro Okresní úřad Rakovník a Město Nové Strašecí vydala jako svoji 154. publikaci
roku 2000 Rabasova galerie v Rakovníku.
Text © RNDr. Alena Škoudlínová 2000, photo © Ing. Pavel Mudra 2000.
Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuček tiskárna Rakovník.
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← Dolní Soudný rybník

↑ Horní Soudný rybník v oboře Libeň (CHÚ)
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↑ CHÚ na Novém rybníce

↓ Nový rybník II a výsypka ČLUZ

