ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ OKRESU RAKOVNÍK
(nejsou v působnosti ORP)

1 PR Červená louka
2 PP Krtské skály
3 PR Louky v oboře Libeň
4 PR Luční potok
5 PP Malý Uran
6 PR Milská stráň
7 PP Na Novém rybníce
8 PP Ostrovecká olšina
9 PP Plaviště
10 PR Podhůrka
11 NPR Pochvalovská stráň
12 PP Prameny Javornice
13 PP Přílepská skála
14 PR Rybníčky u Podbořánek
15 PP Soseňský lom
16 PR Tankodrom
17 PR V Bahnách
18 PR Brdatka
19 PR Čertova skála
20 PR Červený kříž
21 PR Jezírka
22 PR Kabečnice
23 PR Na Babě
24 PR Nezabudické skály
25 PR Prameny Klíčavy
26 PR Stříbrný luh
27 PR Svatá Alžběta
28 NPR Týřov
29 PR U Eremita
30 PP Valachov
31 NPR Velká Pleš

32 NPR Vůznice
33 PR Vysoký tok
1 PR Červená louka, k.ú.Lišany, Olešná, Rakovník
Společenstva slatinišť a podmáčených luk podél pravostranného přítoku Lišanského potoka.
2 PP Krtské skály, k.ú. Krty
Ochrana četných přirozených skalních výchozů žuly, balvanitých sutí i malebných roztroušených balvanů. V bývalém
velkém lomu se nachází jezírko, které je refugiem vodních rostlin a živočichů.
3 PR Louky v oboře Libeň, k.ú. Městské Žehrovice
Bylinná společenstva na svažitém pozemku starého ovocného sadu, louky a lesa v nivě u potoka kolem rybníků Strašil
a Soudný.
4 PR Luční potok, k.ú. Jesenice
Údolí Lučního potoka a na něj navazující stráně s pestrou mozaikou společenstev, severně od obce Jesenice.
5 PP Malý Uran, k.ú. Kosobody
Skalnatý zalesněný svah po pravé straně Kosobodského potoka v místě bývalé pastviny.
6 PR Milská stráň, k.ú. Milý
Teplomilná společenstva živočichů a rostlin slínovcových (bílých) strání na strmém svahu s jižní expozicí.
7 PP Na Novém rybníce, k.ú. Nové Strašecí
Rybník s rákosinami a přilehlými vlhkými loukami v údolní nivě potoka Klíčava (Strouha).
8 PP Ostrovecká olšina, k.ú. Krty
Zbytek přirozených společenstev podmáčených luk a olšina s výskytem vzácných slatinných druhů v nivě levého
přítoku Ostroveckého potoka.
9 PP Plaviště, k.ú. Soseň
Rybník a jeho zrašelinělé břehy s výskytem vzácných a ohrožených druhů.
10 PR Podhůrka, k.ú. Nové Strašecí
Ochrana rybníka Podhorní I, mokřadního biotopu, vodních, mokřadních a lučních společenstev v povodí potoka
Klíčava (Strouha).
11 NPR Pochvalovská stráň, k.ú. Kozojedy
Ochrana rostlinných a živočišných společenstev slínovcových stěn a sutí na stráni u Pochválova. Největší odkryv
bělohorských opuk u nás.
12 PP Prameny Javornice, k.ú. Drahouš, Soseň
Prameniště potoka Javornice s nejbližším okolím.
13 PP Přílepská skála, k.ú. Přílepy
Ochrana skalnaté krajinné dominanty se zbytky historické těžby arkózového pískovce, tzv. přílepáku. Na skalní
podklad se vážou vzácná rostlinná a živočišná společenstva.
14 PR Rybníčky u Podbořánek, k.ú. Podbořánky
Ochrana dvou rybníků, přirozených společenstev rašelinišť (sukcesí stadia), vlhkých luk a lesních společenstev podél
Mladotického potoka.
15 PP Soseňský lom, k.ú. Soseň
Starý jámový lom se zatopeným jezírkem.
16 PR Tankodrom, k.ú. Rakovník
Jižně exponovaný mírný svah bývalého vojenského cvičiště. Rozsáhlé území stepního charakteru s tůňkami.
Významná zoologická lokalita.
17 PR V Bahnách, k.ú. Třtice
Ve středních Čechách ojedinělé přechodové rašeliniště a slatiniště s bohatou květenou na horním toku potoka
Loděnice

18 PR Brdatka k.ú. Křivoklát
Ochrana ekosystému suťových a svahových lesů na levém břehu řeky Berounky. Území je význačným nalezištěm
teplomilných druhů skalních stepí.
19 PR Čertova skála, k.ú. Hracholusky
Impozantní skalní stěna zasahující do koryta Berounky. Ochrana mohutného (největšího a nejvýznamnějšího) odkryvu
splitových polštářových láv v českém algoniku (starohory). Významná krajinná dominanta a zároveň významný biotop
teplomilných druhů rostlin a živočichů.
20 PR Červený kříž, k.ú. Roztoky
Ochrana přirozených společenstev subkontinentálních subxerofilních doubrav.
21 PR Jezírka, k.ú. Skryje, Podmokly
Ochrana komplexu ekosystémů středočeské pahorkatiny v údolí Zbirožského potoka mezi Podmokelským a
Slapnickým mlýnem.
22 PR Kabečnice, k.ú. Sýkořice
Strmé svahy nad řekou Berounkou porostlé společenstvy zakrslých doubrav na skalních výchozech. Fragmenty
stepních a lesostepních ekosystémů s přirozeným složením společenstev.
23 PR Na Babě, k.ú. Křivoklát
Skalní svahy na levém břehu řeky Berounky s přirozenými stepními, lesostepními a lesními společenstvy a
s výskytem řady teplomilných chráněných druhů.
24 PR Nezabudické skály, k.ú. Velká Buková
Jeden kilometr dlouhý skalnatý sráz na levém břehu Berounky nad silnicí Roztoky – Skryje s výskytem vzácných
plazů.
25 PR Prameny Klíčavy, k.ú. Řevničov
Prameniště Leontýnského potoka se zachovalými lužními olšinami a dále s otevřenými mokřadními travinobylinnými
společenstvy. Výskyt masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté na ojedinělém rašeliništi.
26 PR Stříbrný luh, k.ú. Újezd nad Zbečnem
Severně orientované svahy přirozených bukových doubrav a dubových bučin se zachovalým bylinným podrostem.
27 PR Svatá Alžběta, k.ú. Městečko
Přirozené lesní porosty lipodubých bučin a lipových javořin uprostřed Lánské obory.
28 NPR Týřov, k.ú. Broumy, Karlova Ves, Skryje
Unikátní území, které tvoří údolí Oupořského potoka a svahy na pravém břehu Berounky od Skryjí až ke
kouřimskému přívozu. Území je základem nadregionálního biocentra źemního systému ekologické stability krajiny.
Velká členitost terénu je předpokladem zastoupení všech lesních typů vyskytujících se na území CHKO Křivoklátsko, a
to od úvodních společenstev až po vrcholové teplomilné lesostepní až stepní formace.
29 PR U Eremita, k.ú. Branov
Suťový svahový les se svahovým prameništěm s hojnými porosty vzácného tisu červeného.
30 PP Valachov, k.ú. Hracholusky
Severní svah vrcholu Valachov s uměle vylámanými prostorami po bývalé těžbě kamenických břidlic. Naleziště
druhotných minerálů síry (slanikit).
31 NPR Velká Pleš, k.ú. Branov
Svahy Velké a Malé Pleše v polesí Kouřimec mezi údolími Berounky a Klucné. Území tvoř´základ genobanky
původních přírodních křivoklátských dřevin.
32 NPR Vůznice, k.ú. Běleč, Nižbor, Sýkořice
Údolí potoka Vůznice s komplexem ekosystémů doubrav a dubových bučin. V území bylo zaznamenáno 460 druhů
vyšších rostlin.
33 PR Vysoký tok, k.ú. Branov
Vypracovaný paleoryolitický kamýk křivoklátsko-rokycanského pásma s mrazovým srubem na svahu.
(lokality č.18-33 leží v CHKO Křivoklátsko)

