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Lánská obora
Křivoklátské lesy byly odedávna kolébkou české myslivosti.
Na počátku 11. století zde lovil přemyslovský kníže Jaromír, poté
kníže Břetislav II., král Přemysl Otakar I., král Václav I., Karel IV.
a další.
Císař Rudolf II. nechal v roce 1592 přestavět lánský zámek
jako pohodlný útulek pro vznešené lovce z aristokratických kruhů. Když v roce 1685 zakoupili Křivoklátsko Valdštejnové, převzali na sebe závazek, že zde budou chovat vysoké stavy jelení,
srnčí a černé zvěře pro velkolepé hony.
V roce 1713 zřídil hrabě Jan Josef z Valdštejna v severní části
křivoklátského panství rozlehlou oboru o rozloze 9 207 ha. Obora
byla obehnána dřevěným plotem v délce 47,6 km, který byl za
Karla Egona I. z Fürstenberka nahrazen kamennou oborní zdí.
V roce 1816 byla původní valdštejnská obora zrušena a na částech jejího území se zřídily dvě obory menší: dosud trvající Lánská obora pro vysokou zvěř a Řevničovská pro zvěř černou
(tato obora však byla zrušena).
Lánská obora se nachází v mírně členité Lánské pahorkatině. Charakterizují ji rozlehlé denunadační plošiny v průměrné nadmořské výšce 400 m n. m. a větší členitost vyvolávají hluboká
údolí Klíčavy a jejích přítoků. Geologický podklad tvoří převážně
slabě přeměněné proterozoické břidlice.
Obora má rozlohu 2 998 ha. 89 % jejího území pokrývají lesy.
Zbytek tvoří pastviny, potoky, rybníky a jiné plochy.
Lánskou oboru spravuje Kancelář prezidenta republiky ČR –
Lesní správa Lány. Obora je oplocená a veřejnosti nepřístupná.
Chová se zde hlavně jelen evropský (250 ks). Z ostatní spárkaté
zvěře je zde daněk skvrnitý (150 ks), jelen sika (120 ks), muflon
(180 ks) a jelen Dybowského (40 ks).
V letech 1948–54 byla v oboře pod soutokem potoků Klíčavy
a Lánského potoka vybudována přehradní nádrž Klíčava, která
má rozlohu 64 ha. Slouží jako zásobárna pitné vody pro Kladno.
Uprostřed obory byla již v roce 1949 vyhlášena Přírodní rezervace Svatá Alžběta (8 ha). Nad přehradou lze nalézt zbytky
gotického zděného hradu Jivno, který byl postaven pravděpodobně
Václavem I. v první polovině 13. století. Na Lánskou oboru navazuje zámek Lány s nádherným zámeckým parkem, založeným
v roce 1770. Zámek slouží od roku 1921, kdy jej zakoupil československý stát, jako příležitostné sídlo našich prezidentů.
Velké množství rozmanitých stanovišS (vodní plochy, mokřady, potoky, svahy, sutě, skalní stepi, chladné rokle) předurčuje
velmi bohatou faunu a flóru. Lánská obora je součástí biosférické
rezervace UNESCO – Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Nachází se na území okresů Rakovník a Kladno. Najdeme zde
celou řadu rostlin a živočichů, kteří jsou jinde velmi vzácní a ohrožení. Obora je příkladem nádherné krajiny a poměrně citlivého
vztahu člověka k přírodě po značně dlouhé časové období.
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