PŘÍRODA
RAKOVNÍKA
a jeho okolí

Ve městě Rakovníku, centru stejnojmenného okresu, žije přes 17 000 obyvatel.

Geomorfologie
Rakovník leží v oblasti Plzeňské pahorkatiny, v celku Rakovnická pahorkatina, podcelku Kněževeská pahorkatina, okrsku Rakovnická kotlina. Východní okraj
území spadá do okrsku Klíčavská pahorkatina.
Rakovnická kotlina, střední část území okresu, je sníženina s mírně zvlněným
povrchem, která je odedávna osídlená a intenzivně zemědělsky využívaná. Sousední oblasti jsou vyšší (rozdíl nadmořské výšky se většinou pohybuje kolem 100 m)
a více zalesněné. Džbán najdeme na severu a severovýchodě, Jesenicko na západě,
Křivoklátsko na východě až jihu. Jen severozápadně kotlina plynule navazuje na
Kryrskou pahorkatinu, na jižní výběžky Žatecka.
Hranice Rakovnické kotliny je určena především geologickým podkladem budovaným málo odolnými horninami permokarbonu a terciéru, které daleko snadněji podléhaly odnosným silám – denudaci a erozi než okolní mnohem tvrdší horniny.
Rakovnická kotlina tvoří tektonickou a strukturní sníženinu jihozápadně od
Džbánu na permokarbonských prachovcích, jílovcích, pískovcích, arkozách
a slepencích. Je charakterizovaná jednotvárným mírně zvlněným denudačním povrchem sklánějícím se od severozápadu k jihovýchodu. Jsou zde široká, rozevřená
údolí se stromovitou vodní sítí Rakovnického potoka a jeho přítoků. Při okrajích
kotliny je reliéf členitější, antropogenními útvary hald hlubinných uhelných dolů
a pískoven. Rakovnickou kotlinu přetíná od jihovýchodu k severozápadu pruh sedimentů třetihorní svrchnomiocenní řeky.
Terén kotliny lze označit jako pahorkatinu, místy s rozsáhlými plochými úseky. Rovinatý charakter má především pás třetihorních říčních uloženin, který se
táhne ze severního okolí Rakovníka severozápadním směrem na Žatecko. V okrajové
zóně místy přechází mírně zvlněný terén do členitější pahorkatiny. Příkladem je
okraj Kryrské pahorkatiny na severozápadě a některé polohy pod Džbánem, především okolí Krušovic, kde i v permokarbonském terénu najdeme vyšší strmé svahy. Nápadným útvarem uvnitř kotliny je Přílepská skála (418 m n. m.), skalnatý
hřbetový suk, vzniklý vymodelováním odnosnými pochody na výchozu výjimečně
odolných arkózových pískovců až slepenců.
Nejnižší místo kotliny leží v nivě Rakovnického potoka na soutoku s Lišanským potokem v nadmořské výšce 310 m. Jinde se výšky v průměru pohybují mezi
330 – 400 m n. m., na severozápadním okraji plynule stoupají nad 400 m, jak
ukazují kóty na sever od Kněževsi, v okolí Veclova a Svojetína. Vyšší i členitější
terén je místy i v podnoží Džbánu, kde nápadně vyniká zejména Amálie (450 m
n. m.) u Krušovic.

Klima
Rakovnicko je suchou oblastí. Leží ve srážkovém stínu západočeských pohoří,
odkud přichází hlavní vzdušné proudění a nad teplou bezlesou kotlinou spadne jen
málo vydatných dešBů. Samotný Rakovník vykazuje s 486 mm ročního průměru
výrazný srážkový deficit.
Průměrné roční teploty se na Rakovnicku pohybují pod hodnotou 8oC. Výsledkem je podnebí, které lze označit jako mírně teplé, ale srážkově chudé, což určuje
možnosti rostlinné výroby. V kotlinovitých rozšířeninách některých údolí se projevují mírné inverze.
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Geologie Rakovnické kotliny
Okolí Rakovníka je složeno ze dvou hlavních celků a to rakovnické permokarbonské pánve a z břidličnaté proterozoické (starohorní) oblasti. Hranice mezi oběma oblastmi jde od JZ k SV a probíhá zhruba od Zavidova, přes Petrovice a Senec,
poté se stáčí k severu a odtud jde podél Jalového potoka (Huřvinka) k Tyršovu
koupališti. Dále se dá sledovat po levém břehu Lišanského potoka směrem
k Šamotce a nad Žákovým rybníkem hranice probíhá Krásnou dolinou dále k Rudě.
Průběh hranice je nerovný, což způsobuje nerovnost dna permokarbonské pánve,
které je tvořeno proterozoickými (starohorními) břidlicemi. Proterozoické dno se
vynořuje zpod usazenin rakovnické pánve v podobě mírného stupně, jehož vyvýšené části většinou přesahují nadmořskou výšku 500 m.
Severovýchodním směrem se povrch břidličnaté oblasti snižuje a postupně mizí
výškový rozdíl mezi oběma oblastmi.
Oblast rakovnického permokarbonu je jednotnějšího rázu, nachází se především v Rakovnické kotlině. Tvoří ji prvohorní sedimentární (usazené) horniny.
Usazeniny zde dělíme na čtyři pásma, z nichž nejspodnější tři vznikla v karbonu
(v kamenouhelném období), nejsvrchnější je permského stáří. Odspodu jsou to:
spodní pásmo šedé, spodní pásmo červené, svrchní pásmo šedé a svrchní pásmo
červené. Převládajícími horninami jsou arkosové pískovce a slepence, jemně slídnaté pískovce a lupky. Uhelné sloje jsou pouze v pásmech šedých. Ve vyšších polohách spodního šedého souvrství se nacházejí mocnější polohy žáruvzdorných lupků, které se u Lubné, Rakovníka a na Novostrašecku těží. Rakovnická lupková
oblast obsahuje i kvalitní černé uhlí v lavicích o průměrné mocnosti 1 – 5 m.
V místech těžby nerostných surovin jsou v terénu patrné tvary vzniklé lidskou činností, jako haldy, odvaly a nejrůznější deponie, které na některých místech již
přirozeně zarůstají vegetací. Na červených hlínách červených vrstev se daří chmelu.
Rakovnická pánev je bohatá na výskyt zkamenělin. V karbonu se vyskytují
suchozemští pavoukovci, zejména zástupci rodů Prothelyphonus a Geralycosa,
karbonský štír Isobuthus, dále pak otisky hmyzu a zkameněliny obojživelníků.
Z rostlin jsou zde plavuně Noeggerathia, Lepidodendron (především otisky kůry),
Lepidostrobus (šištice), kapradiny – otisky listů rodu Asterotheca, Pecopteris, Alethopteris a také prokřemenělé nebo zuhelnatělé kmeny rodu Psaronius a kapraLosemenné rostliny Tetratnema. Ze stromových forem vznikalo černé uhlí.
Povrch rakovnické permokarbonské pánve je zejména na sever od Rakovnického potoka pokryt nánosy třetihorních písků, štěrků a ojedinělých balvanů. Tyto
staré nánosy jsou zčásti zakryty přeplavenými a svahovými hlínami, takže pouze
v některých pískovnách lze sledovat bohatou usazovací činnost třetihorních vod.
Nejrozšířenější štěrky jsou hlavačovské. Tvoří 4 – 5 km široký pás o mocnosti 30 –
40 m, táhnoucí se od Hlavačova přes Nový Dvůr, Rovinu u Nesuchyně, Svojetín
a dále na Žatecko. Jde o rezavé silně prokřemenělé štěrky a písky s vyšším obsahem železa, na spodu se silnou jílovitou vrstvou až šedým jílem.
V okolí Rakovníka vystupují pravé vápnité spraše, které směrem k západu přecházejí do nevápnitých sprašových hlín.
Naplavené sedimenty tvoří výplně širokých údolí v nivách potoků. Se sedimenty údolního dna úzce souvisí výskyt organických uloženin (humolitů), které zde
mají povahu slatin. Největší ložisko se nachází v přírodní rezervaci Červená louka.
Z lomařského hlediska jsou významné žíly vyvřelin, které pronikly proterozoickými břidlicemi. Jedná se především o živcové porfyry u Lubné a Sence.
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Rakovnické letiště

Křivoklátské lesy u Rakovníka

Okolí Rakovníka
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Rakovnická kotlina u Senomat

Upolín evropský

Krajina na východ od Rakovníka

Kostival lékařský

Lesy u Rakovníka (Chlum)

Niva Čistého potoka

Lesy v CHKO (pohled na Rakovník)
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Vodstvo
Rakovníkem protéká Rakovnický potok, dříve zvaný Rokytka. Pramení na Jesenicku, měří 48,4 km a je nejdelším vodním tokem okresu. Městem teče ve směru
západ – východ. Vlévá se do něj řada potoků. Před Rakovníkem do něj ústí zleva
Smolinský potok též zvaný Kolešovický (13,7 km), na západním okraji města Rakovníka zprava Černý potok (5,7 km). Pod městem se do Rakovnického potoka zleva
vlévá Lišanský potok (19,3 km), který samotný má řadu přítoků a zprava Huřvinka
neboli Jalový potok (6,6 km), která teče pod Pavlíkovskými vršky.
V 15. století byla okolo Rakovníka soustava vzájemně propojených rybníků.
Těsně před hradbami tekl náhon, ze kterého mohl být zaplaven městský příkop.
Město bylo zásobováno vodou z rybníků Sladovnického a Na vodoteči, ale i ze studní a pramenů s nadzemními a podzemními žlábky. Údaje z roku 1568 hovoří
o dvaceti rybnících v katastru města Rakovníka. Šestnácté století se stává zlatým
stoletím rybníkářství. Rybníky byly stavěny k zachycování povodní, byly zásobárnou užitkové vody k hašení požárů, k pohonu mlýnských kol, chovaly se zde ryby
(především kapr a štika). Budovaly se celé kaskády rybníků.
Největším rybníkem byla Prdatka, původně zvaný Velký rybník, na Lišanském
potoce severně od města. Byl zřízen roku 1482 a byl postupně rozšiřován. Roku
1524 byl tento velký rybník přehrazen, aby hráz – dnešní cesta k Šamotce, zadržovala přívaly jarních vod z lesů. Jižní části rybníka se po přehrazení pak říkalo
Velký rybník, části na sever od hráze Prdatka, později Kavan.
Svatojilský rybník se rozléval pod kostelíkem sv. Jiljí. Po hrázi tohoto rybníka
procházela stará cesta směrem na Senomaty a Kněževes.
Sekyra byl velký rybník, ze kterého byl zatápěn hradební příkop, zasahoval až
ke kostelu sv. Bartoloměje.
Trávnický rybník ležel pod dnešním nádražím. Byl vypuštěn a zavezen roku
1873.
Dále zde byly Kokrdovské rybníky, Krčilovské rybníky (Huřviny), Horní a Dolní
rybník Červenomlýnský, rybníky Nad mostem, Pod mostem, Pod marštalemi, Pod
pilou, Pod budkou, Pod špitálem, Nad pilou.
Kournouzský rybník, též zvaný Žákův, existuje dosud. Leží nad Šamotkou na
Čistém potoce. Jeho horní rybníčky však byly vypuštěny. Byl zřízen koncem 15.
století.
Rovněž rybník Bartoň byl zachován. Byl zřízen roku 1499 na Sklenohutském
potoce. Má plochu 2,62 ha, objem vody 50 000 m3 a je průtočný. Plocha rybníka je
z velké části volná, pouze v zadní přítokové části se vyskytuje úzký pruh rákosin.
Nový rybník byl zřízen na místě dvou malých rybníčků roku 1502, později byla
zatopena i sousední louka a došlo k jeho rozšíření. Rybník byl v roce 1872 při povodních zcela zanesen a vyřazen z funkce. V roce 1932 zde bylo vybudováno Tyršovo koupaliště. Rybník leží na Lišanském potoce a je řešen jako obtokový s otevřeným
náhonem. Hloubka vody v koupališti se pohybuje od 0,30 m až po 2,8 m.
K rušení a zanedbávání rybníků došlo na Rakovnicku po roce 1800 a později.
Město trpělo častými povodněmi. Jedna z nejhorších povodní byla v roce 1872,
kdy bylo zatopeno celé Lubenské předměstí i celé náměstí. Hlavní koryto Rakovnického potoka se totiž nacházelo cca o 100 m blíže k dnešnímu centru města.
Povodeň dala podnět k razantní regulaci potoka. Potok byl posunut jižním směrem, narovnán a zahlouben, aby rychleji odváděl přívaly vod.
V Rakovnickém potoce žije řada zajímavých a vzácných živočichů. Můžeme zde
například najít statného korýše raka říčního, který býval dříve velmi rozšířen, ale
dnes je vzácností. Je tu i nenápadný korýš kamomil říční, jehož skořápky najdeme
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přilepené na kamenech. Nad vodní hladinou létá houpavým letem motýlice lesklá,
jejíž larvy žijí ve vodě. Rovněž larva chrostíka kosníkového žije ve vodě a z kousků
dřeva, kůry a listů si vytváří schránku, ve které přebývá a která jí slouží za úkryt.
Dospělí jedinci pak poletují nad hladinou vody.
Z ryb zde můžeme například vidět pstruha obecného potočního, mřenku mramorovanou a okouna říčního. Břehy potoka a vodu obývá ondatra pižmová a hryzec
vodní, který si buduje pod břehem rozvětvené nory.
Když budeme mít štěstí, spatříme i volavku popelavou, která sem zalétá od
jesenických rybníků. Pestrý pták, který loví ve vodě, je ledňáček říční. Má rád
čistou vodu. Noru k hnízdění si buduje ve vhodném kolmém břehu. Z dalších ptáků můžeme na stromech u potoka vidět drozda kvíčalu, hrdličku zahradní, sýkoru
koňadru, sýkoru modřinku, sedmihláska hajního, kosa černého, vrabce domácího,
konipase bílého a další.
Stromořadí na břehu potoka tvoří především lípy malolisté. Zeleň podél potoka
má z celoměstského hlediska největší význam. Spolu s konfigurací terénu má blahodárný vliv na bioklimatické poměry ve městě, hlavně na provětrávání města.
Nivy potoků v Rakovnické kotlině jsou místy značně široké a původně byly silně zamokřelé. Trvalé zamokření místy vedlo k tvorbě slatin (PR Červená louka,
místa u Senomat).
Dnes jsou potoky v různé míře regulovány a někdejší močály z větší části vysušeny. Původní močály nepochybně měly značný rozsah a patřily k významným jevům v kotlině.
Údolí vodních toků jsou většinou široce rozevřená, původně s volnými meandry
a rozsáhlými bažinami, často se širokými nivami a plochými okrajovými svahy.
Prudší nárazové svahy se vytvořily jen v omezené míře, např. na západním úbočí
Hlavačova, na několika místech na západ od Rakovníka. V oblasti poloskalních
permokarbonských hornin, které snadno erodují, jednorázové přívaly vody při jarním tání nebo průtržích mračen vytvořily četné strže, pro Rakovnicko typické.
V minulosti přispělo k vytvoření strží podstatným způsobem rozsáhlé odlesnění.
Dnes jsou některé stržemi rozbrázděné svahy již opět zalesněny. Strže jsou nejhojnější na svazích po levém boku údolí Rakovnického potoka, např. mezi Oráčovem
a Senomaty, hojné jsou rovněž ve strmém západním svahu Hlavačova a v menším
počtu i jinde. Typickým prvkem jsou i drobné sesuvy.
Rakovnicko se vyznačuje nízkými srážkami. Povrchové vody mají malou vodnost, protože i dotace podzemních vod je nízká. Přesto se vlivem dlouhých
a vytrvalých dešBů potoky v Rakovnické kotlině mohou rozvodnit. Při jarním tání
toto nebezpečí nehrozí, protože sněhová pokrývka zde bývá působením srážkového
stínu Krušných hor malá a místní toky stačí sněhovou vodu odvést.

Vegetace
Vegetace Rakovnické kotliny odpovídá suprakolinnímu stupni mezofytika. Vyskytuje se zde však také řada méně náročných teplomilných druhů, ale i některé
druhy podhorské.
Rakovnicko patří mezi krajiny, kde se zemědělství rozvíjelo od svého rozšíření
do střední Evropy, tj. od 5. tisíciletí před naším letopočtem
Z těchto důvodů většina stanovišB, kde se zachovala květena přírodního rázu,
jako jsou travnaté stráně, louky, popřípadě lesy víceméně přirozené skladby, nese
stopy dlouhodobého ovlivnění lidskou činností, především pastvou, těžbou dřeva
nebo hrabáním steliva.
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Přílepská skála od Rakovníka

Rakovnická kotlina (v pozadí Džbán)

Lesy u Rakovníka

Džbán z Rakovnické kotliny
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Lesy u Rakovníka v CHKO Křivoklátsko

Lesy u Rakovníka jsou rájem houbařů

Niva Lišanského potoka
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Z přirozených lesních společenstev se zde zachovaly jen zbytky nevelkého rozsahu.
Hlavní složkou zde bývaly kyselé doubravy, v nichž se na suchých exponovaných místech vyskytovaly borovice, ve vlhčích plochých úsecích jedle. Bohatší společenstva byla vázána na mnohem úrodnější pokryvy spraší. Dnes jsou tyto půdy
většinou obdělávány, v minulosti je však pokrývaly dubohabrové háje s bohatým
bylinným patrem. Hranu Džbánu pokrývaly subxerofilní doubravy.
Široké zamokřené nivy větších potoků pokrývaly olšiny a vrbiny, které se zde
udržely až do ranně historické doby a daly pravděpodobně název osadě Rokytno,
předchůdci pozdějšího Rakovníka.
Činnost pravěkých osadníků zabránila šíření lesů a uvolnila cestu celé řadě
teplomilných druhů otevřené krajiny. I když xerothermní květena Rakovnicka je
podstatně chudší než třeba na teplejším Slánsku, přece se vyznačuje přítomností
celé řady význačných druhů jako je koniklec luční český, divizna brunátná a hvozdík
kartouzek, devaterník nehledě k celým formacím jako jsou květnaté porosty válečky prapořité s pcháčem nízkým na spraších a červených jílovcích permokarbonu,
např. na jižních svazích Amálie. Patří sem i plevele zemědělské krajiny jako je
hlaváček letní nebo pipla osmahlá.
Významným prvkem vegetace jsou nivní louky, dnes ovlivněné různými úpravami, především odvodňováním a hnojením. Původně šlo o vlhké louky, na nichž
se vyskytoval hadí kořen, upolín, ocún i kuklík potoční vedle celé řady běžných
lučních druhů. Místy přecházely tyto louky do podmočených úseků se slatinnými
půdami. Do současné doby se nejlépe zachoval slatinný komplex na ZCHÚ Červená louka. Zde rostou nebo donedávna rostly takové druhy jako škarda čertkusolistá, prstnatec májový, kruštík širolistý, suchopýr úzkolistý, vachta trojlistá,
tolije bahenní, zvonečník hlavatý a mnoho dalších, dnes všeobecně ustupujících
druhů, které jsou v různé míře ohrožené a původně rostly i na jiných místech
Rakovnicka.
Z někdejších lesů, které by v přirozeném stavu pokrývaly naprostou většinu
kotliny, dnes zbývají většinou jen kulturní porosty na nejméně úrodných půdách,
především na píscích a štěrkopíscích severně od Rakovníka. Jde o chudé bory
(které nahradily kyselé doubravy), místy i smrčiny. Z původních listnatých hájů
na úrodných substrátech se zachovaly jen drobné útržky, v nichž se místy objevuje prvosenka jarní, ale i řeřišnice nedůtklivá vedle běžnějších druhů.
Při popisu vegetace Rakovnicka nesmíme opomenout četné chmelnice, které ve
vegetační době nerozlučně patří k obrazu této krajiny a do určité míry vizuálně
nahrazují chybějící lesní porosty.

Živočichové
V těsné blízkosti města se vyskytuje několik zajímavých lokalit, kde lze nalézt
i vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Je to například údolí Rakovnického,
Černého a Lišanského potoka, okolí Bartoňkého rybníka a Tyršova koupaliště,
mokřady na Černém potoce, stráně u Papírny, území tankodromu a stráně u Jilského okruhu, křivoklátské lesy za Huřvinkou, území Červené louky.
Živočišný svět Rakovnicka však většinou pozůstává především z druhů otevřené zemědělské krajiny jako je např. zajíc, hraboši a dříve hojný sysel nebo koroptev, v místech s lesními porosty i srnec a řada ptáků.
Podstatně zajímavější je drobná fauna, z níž poměrně dobře známe především
obojživelníky a do určité míry i měkkýše. Vyskytuje se zde vzácná ropucha krátko10

nohá (tankodrom), dále pak blatnice skvrnitá, ropucha obecná a zelená, skokan
hnědý a štíhlý, čolci atd. Zmije obecná žije u Lišanského potoka a užovka obojková
u Černého potoka.
Lesní okraje, některé louky a neobhospodařované stráňky jsou dnes významným refugiem četných druhů vzácného hmyzu a jiných bezobratlých. Jako celek
však zvířena Rakovnické kotliny dosud čeká na souborné zpracování.
Ve městě můžeme ze živočichů vidět zvonka zeleného, pěnici černohlavou, budníčka menšího, brhlíka lesního, drozda zahradního, kosa černého, sedmihláska
hajního, straku obecnou, strakapouda velkého, pěnkavu obecnou, zvonohlíka zahradního, sýkoru koňadru, sýkoru modřinku, rehka domácího, hrdličku zahradní,
sovu pálenou, puštíka obecného, kalouse ušatého a sýčka obecného. Městem poletuje rorýs a místy i ojediněle hnízdí. Hojně je rozšířená jiřička obecná, která hnízdí
zejména na panelových domech. Ze savců je zde myšice křovinná, norník rudý,
krysa, potkan, hraboš polní, ježek evropský – západní forma, kuna skalní, bělozubka šedá, veverka obecná (v obou barevných formách – černá i rezavá) a několik
druhů netopýrů.
Z bezobratlých můžeme nalézt především kobylku zelenou, cvrčka polního, běláska zelného. Pod lipami je hojná červeno-černá ploštice ruměnice pospolná.
Z brouků jsou to zejména střevlík vrásčitý, střevlík měděný, kovařík šedý, páteříček sněhový, přástevníček liliový, zdobenec skvrnitý, mandelinka topolová a známé
slunéčko sedmitečné. Je zde i čmelák zemní, vosa papírnice, z pavouků křižák obecný a skákavka pruhovaná. Unikátem je živoucí fosilie listonoh letní na tankodromu.

Zeleň a rostliny ve městě
Plošně i objemově nejvýznamnější komplexy zeleně v Rakovníku lze nalézt
v Čermákových sadech (10,44 ha), v areálu hřbitova (2 ha) a urnového háje (1 ha),
v Jamce (1,5 ha) a podél Rakovnického potoka.
Vysoké patro v porostech na nejvýznamnějších lokalitách tvoří především lípa,
javor, jasan, jilm, topol, vrba, olše, dub, buk, smrk, akát, borovice, bříza, jírovec,
hloh a modřín.
V podrostu rostou: mochna jarní, sedmikráska chudobka, vrbovka horská, mochna plazivá, svída bílá, orsej jarní, kapraL samec, jetel plazivý, smetanka lékařská,
jitrocel kopinatý a prostřední, vrbina penízkovitá, kuklík městský, hluchavka bílá,
lipnice smáčknutá, pryskyřník plazivý, vlaštovičník větší, sléz přehlížený, černohlávek obecný, zvonek řepkovitý, klokoč a další.
Rakovnický park – Čermákovy sady
Na východní a jižní straně kostela sv. Bartoloměje se dříve táhly hradební zdi
s hlubokým příkopem a mezi nimi a kostelem byla děkanská zahrada. V polovině
19. století byla zahrada vyměněna za jiný pozemek a s neupraveným sousedním
pozemkem byla dána reálce. Piarista P. Fr. Oct. Šofka, který učil na reálce přírodní vědy a hospodářství se zasloužil o vybudování botanické zahrady na tomto území. Sloužila především studentům reálky, ale i občanům města. Po jejím zrušení
bylo prostranství jižně od kostela proměněno v sady, které dostaly jméno po zasloužilém starostovi města J. Čermákovi (působil v letech 1893 – 1910 a byl jejich
zakladatelem).
Po druhé světové válce byly městské sady postupně upravovány podle projektu
pražského architekta J. Kumpána a území mezi kostelem a sokolovnou bylo označeno „Rakovnickým salónem“.
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Lípy na březích Rakovnického potoka

Skály u Rakovnického potoka

Rakovnický potok pod Rakovníkem

Mimolesní zeleň u Rakovnického potoka
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Rakovnický potok nad Rakovníkem

Přírodní rezervace Červená louka

Zámecký rybník v Kolešovicích

Bartoňský rybník

Červená louka

Tyršovo koupaliště Rakovník
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V parku je dnes poměrně velký počet druhů dřevin. Můžeme se zde setkat i se
zajímavými druhy dřevin, které by mohly být ozdobou věhlasných arboret.
Pod muzeem rostou dva exempláře jinanu dvoulaločného, který je vlastně živoucí fosilií. Tento druh rostl na Zemi před 200 miliony lety, v době kdy převládaly
obří kapradiny a plavuně, které vytvořily ložiska hnědého uhlí. Žádný jiný rostlinný organismus se do dnešní doby nedochoval. Dnes tento druh roste ve volné přírodě pouze v jižní Číně.
V parku lze nalézt rovněž silně ohrožený druh tis červený, který je ve volné
přírodě státem chráněný. Vyrůstá buL jako jehličnatý strom nebo keř. Rostlina
obsahuje jedovatou látku taxin.
Roste zde i zajímavý korkovník amurský, který je na některých místech Asie
využíván k produkci korku. Je to vzdušný strom s kmenem rozděleným nízko nad
zemí. Má zajímavou světle stříbřitou borku, lichozpeřené listy dodávají stromu
jemnou texturu.
Stará parková úprava odráží prvky základů botanické zahrady. Ze zachovalých bylin a keřů se zde vyskytuje například sasanka pryskyřníkovitá, jestřábník
savojský, břečBan popínavý, udatna lesní, růže mnohokvětá atd.

Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je soustava přírodních společenstev, které je nutno udržovat. Je zdrojem pro přirozenou reprodukci přírodního prostředí, příznivě působí na okolní méně stabilní části krajiny. Vymezuje jej
stát. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je jeho ochrana
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků. Vytváření územního systému
ekologické stability je veřejným zájmem.
Nejvýznamnějším úsekem ÚSES je v okolí Rakovníka Červená louka (regionální biocentrum), spolu s povodím Lišanského potoka a po jeho vtoku do Rakovnického potoka i území okolo Rakovnického potoka (regionální biokoridor). Součástí biokoridoru jsou i břehové a luční porosty v blízkosti potoka. Významné jsou
rozsáhlé plochy rákosin.
Lokální biokoridory s biocentry byly vymezeny podél Jalového, SklenohuBského a Čistého potoka a dále v oblasti tankodromu, V koutech nad sv. Jiljím, Nad sv.
Trojicí v lokalitě Na Kokrdech.
Územní systém ekologické stability byl zahrnut do schváleného územního plánu města Rakovníka a je závazný.

Přírodovědně významná území
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – biosférická rezervace UNESCO
Na východní straně města Rakovníka se rozkládá unikátní Chráněná krajinná oblast
Křivoklátsko, která byla vyhlášena v roce 1978.
Bioregion Křivoklátsko zaujímá téměř celý geomorfologický celek Křivoklátské vrchoviny a severní cíp Plasské pahorkatiny.
Typická část bioregionu je tvořena vrchovinou na proterozoických břidlicích a kambrických vyvřelinách, přičemž osu území tvoří zaříznuté údolí řeky Berounky. Okolí Rakovníka
ležící na území CHKO Křivoklátsko tvoří z geologického hlediska svrchní proterozoikum –
starohory (dříve nazývané algonkium). Svrchní proterozoikum je nejstarším geologickým útvarem na Rakovnicku. Proterozoická oblast je hlavně tvořena jílovitými břidlicemi a drobami.
Břidlice získaly stářím a tlakovými proměnami značnou pevnost, takže spolu s drobami tvoří
pevný skalnatý podklad. Břidlice jsou usazené horniny, které byly slabě přeměněny. Mají
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šedou barvu v různých odstínech a jejich původní vrstevnatost je u nich zostřena pozdějšími
horotvornými pochody. Droby jsou usazené horniny, které barvou připomínají břidlice. Jsou
šedé, zelenošedé až tmavošedé v různých odstínech. Většinou však na nich nepozorujeme
vrstevnatost. Droby jsou složeny převážně z úlomků nejrůznějších hornin, méně se uplatňuje tmel. Ve srovnání s břidlicemi mívají balvanitý rozpad.
Bohatství a zachovalost krajiny je podmíněna velkou členitostí terénu. Křivoklátsko je
známé svými rozsáhlými lesními komplexy, kde se dosud zachovaly poměrně velké části porostů s přirozenou skladbou, málo změněné činností člověka. Místy se příroda udržela v téměř
nezměněné podobě, tak jak vypadala v historických dobách. Rozsáhlé lesní porosty zaujímají
až 64 % plochy oblasti. Na náhorních plošinách se dochovaly kyselé a teplomilné doubravy,
na mírnějších svazích a vrcholech kopců květnaté bučiny. Na strmých svazích v údolí se
vyskytují rozsáhlé suBové lesy, v nichž se místy nachází i vzácný tis červený. Zajímavé jsou
tzv. pleše s výskytem teplomilných druhů.
Na Křivoklátsku se nalézá velké množství velice vzácných rostlin a živočichů od horských až po teplomilné. Typickou rostlinou pro tuto oblast je kyčelnice devítilistá, která rovněž zdobí znak chráněné krajinné oblasti.
Původní přírodní stav území účinně chránilo výsostné postavení křivoklátského královského hvozdu. Výraznému narušení lidskou činností bránila i geomorfologie oblasti, která ve
své složitosti neumožnila rozvoj intenzivního zemědělství a průmyslu. Také kolonizace území probíhala velmi pozvolně a zcela se podřizovala hlavnímu poslání oblasti – loveckému
revíru českých knížat a králů. Dnes je Křivoklátsko rájem pro rekreaci.
Pro svoji středoevropskou jedinečnost vyvážené a zachovalé přírody bylo Křivoklátsko
zařazeno do mezinárodního seznamu biosférických rezervací UNESCO.
Nejvýznamnější přírodovědné lokality v blízkosti Rakovníka jsou Bartoňský rybník a
stráně u Papírny.
Bartoňský rybník
Jedná se o významnou zoologickou lokalitu. Vlastní rybník je důležitým rozmnožovacím
místem ropuchy obecné, skokana hnědého, skokana štíhlého a vodních skokanů ze skupiny
„eskulenta“, Plocha vodní nádrže a její břehy slouží jako stanoviště labutě velké, kachny
divoké, lysky černé, volavky popelavé, kulíka říčního pisíka obecného a vodoušů. V rybníku i
v jeho přítoku žije rak říční, jehož počty však poklesly po vybudování lesnických meliorací.
Na suchém svahu nad rybníkem nacházejí dobré podmínky plazi. Jedná se o nejbohatší
lokalitu plazů v okolí Rakovníka. Žije zde zmije obecná, užovka hladká, ještěrka obecná,
ještěrka živorodá a slepýš křehký.
V keřích lze nalézt hnízda vzácného mlynaříka dlouhoocasého. Význačný je rovněž výskyt teplomilného hmyzu. Jsou tady modrásci, vřetenušky a mravenci. Byl zde také opakovaně nalezen vzácný cvrčík mravenčí s redukovaným zrakovým ústrojím.
Na vlhké louce u přítoku roste vzácný prstnatec májový a ocún jesenní.
Papírna
Jde o bývalou pastvinu na jižním svahu. Kromě zcela běžných druhů zde roste brslen
evropský, řešetlák počistivý a střemcha hroznovitá, hvozdíky, mateřídouška, hlaváč, chrastavec, jestřábníky a další.
Stepní stráň u Papírny je význačným refugiem mnoha původních stepních druhů hmyzu.
Rozmnožuje se zde vzácný otakárek ovocný a najít zde můžeme i vzácnou nesytku pryšcovou
(jediný výskyt na okrese Rakovník). Významní jsou i někteří modrásci jako modrásek vikvicový a krušinový a ohniváčci (celíkový, černoskvrnný, černokřídlý, modrolemý). Dále tady
nalezneme ostruháčka trnkového, ostruháčka ostružinového, otakárka fenyklového, běláska
zelného, rezedkového, řeřichového, řepkového a řepového, žluBáska řešetlákového, čičorečkového, čilimníkového, batolce duhové a červeného, bělopáska topolového, babočku osikovou, jilmovou, paví oko, babočku admirála, bodlákovou, kopřivovou, bílé C, síBkovanou, perleBovce stříbropáska, malého a nejmenšího, hnědáska jitrocelového, okáče lučního, bojínkového, prosíčkového, poháňkového, pýrového, zedního, soumračníka jahodníkového, slézového, máčkového, čárečkovaného, jitrocelového. Z nočních motýlů jsou to. martináček habrový,
bourovec třešňový, lyšaj pryšcový, přástevník medvědí, bourovec ostružinový. Vřetenušky
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Tyršovo koupaliště Rakovník

Přílepská skála

Přírodní rezervace Červená louka

Bartoňský rybník
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Rybník Dolní Kracle

Rybník Dolní Kracle

Rybník Horní Kracle

Přírodní rezervace Červená louka

Přírodní rezervace tankodrom

Rybník Pšovlky
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jsou zastoupeny vřetenuškou ligrusovou, mateřídouškovou a čičorečkovou. Hojní jsou i vřetenuškám blízcí zelenáčci.
Z brouků jsou zde hlavně tesaříci, kteří navštěvují okolíky mrkvovitých rostlin a krasci
rodu Anthaxia. Vysoká četnost dalších druhů hmyzu dokládá, že se jedná o mimořádně zachovalé území se zbytky stepní zvířeny.
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná se vyhlašují za zvláště chráněná území. V těsné blízkosti Rakovníka se nachází několik takto význačných území.
Přírodní rezervace Červená louka
Výměra:
25,62 ha
Katastrální území:
Rakovník, Olešná, Lišany
Nadmořská výška:
330 – 342 m
Vyhlášeno:
16. 6. 1989, nově vyhlášeno 1. 11. 1997
Chráněny jsou mokřadní a slatinné louky podél pravostranného přítoku Lišanského potoka. Území se nachází na dně chladové kotliny. V místech, kde byla v minulosti těžena rašelina vzniklo jezírko. Převažující vegetaci území tvoří ostřicová a luční travinná společenstva
na organogenních zamokřených půdách rašelinného a slatinného původu a luční travinná
společenstva vlhkých krátkodobě zaplavovaných stanovišB. Vyskytují se zde vzácné a chráněné mokřadní rostliny. Rezervace tvoří základ regionálního biocentra územního systému
ekologické stability krajiny.
Význačné rostliny: ostřice (tuřice) Davallova, škarda měkká – jestřábníkovitá, prstnatec
májový, vachta trojlistá, suchopýr úzkolistý, kosatec sibiřský, tolije bahenní, vrba rozmarýnolistá a plazivá, srpice barvířská, všivec bahenní, ocún jesenní, upolín nejvyšší evropský,
kruštík širolistý, hruštička okrouhlolistá, atd. Dříve zde rostly i masožravé rostliny rosnatka
okrouhlolistá a tučnice obecná.
Přírodní rezervace Tankodrom
Katastrální území:
Rakovník
Výměra:
31,17 ha
Nadmořská výška:
350 – 390 m
Vyhlášeno:
1. 12. 1999
Chráněn je jižně exponovaný svah bývalého vojenského cvičiště (tankodromu), západně
od města Rakovníka. Původní zemědělské pozemky zde byly po 40 let využívány pro cvičné
jízdy kolové a pásové techniky, přičemž docházelo ke zcela specifickým zásahům do konfigurace terénu a do vegetačního krytu. Periody intenzivního využívání vojenského prostoru byly
střídány s někdy značně dlouhými obdobími klidu. Zcela paradoxně tak v těsné blízkosti okresního města vzniklo území z hlediska ochrany přírody zcela unikátní. Značně k tomu přispěl
fakt, že lokalita nebyla vystavena běžným negativním vlivům, jako je působení pesticidů,
hnojiv a také skutečnost, že území bylo zcela uzavřeno pro veřejnost.
Poměrně rozsáhlé území má stepní charakter a je na území Rakovnicka unikátní. Území
je cenné zejména pro výskyt teplomilných rostlin a živočichů, má mimořádnou hodnotu díky
poměrně velkému rozsahu prakticky nezasažených biocenóz. Vojenské využívání území není
na závadu, spíše naopak.
Významné rostliny: výskyt hořcovitých rostlin zejména zeměžluče obecné, dále vřesu
obecného, pavince modrého a dalších.
Živočichové: živoucí fosilie listonoh letní, velmi vzácná ropucha krátkonohá a další obojživelníci jako ropucha zelená, ropuch obecná, čolek obecný, čolek horský, ještěrka obecná, vzácní motýli otakárek fenyklový, martináček habrový a dlouhozobka svízelová. Žijí zde i vzácné
druhy vřetenušek. Z brouků jsou zde zejména význační teplomilní krasci. Území je rovněž
velmi cenné z hlediska ornitologického. Jsou zde žluva hajní a zelená, krutihlav obecný, hrdlička divoká, lelek lesní, cvrčilka zelená, bekasina otavní, bramborníček hnědý a černohlavý,
konipas luční, bělořit šedý, dlask tlustozobý, Buhýk obecný a šedý, krkavec velký, konipas
luční, moták pochop a pilich, křepelka polní, koroptev obecná a další.
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Navržená zvláště chráněná území
Přírodní rezervace Nesuchyňská pískovna
Výměra:
3,74 ha
Katastrální území:
Nesuchyně
Nadmořská výška:
400 – 410 m
K ochraně je navrženo území ve východní části staré pískovny, jihozápadně od obce Nesuchyně. V kolmých stěnách pískovny hnízdí vzácná břehule říční, mírnější svahy s jižní expozicí na severu lokality jsou porostlé vegetací. Na dně vytěženého prostoru se nachází mokřejší biotop s malým občasným jezírkem.
Význačné rostliny: jestřábník luční, mrvka myší ocásek a bělolist rolní.
Živočichové: jediné hnízdiště břehule říční v okrese Rakovník. Významná lokalita vzácných obojživelníků, vyskytuje se zde čolek obecný, skokan hnědý, ropucha obecná, zelená,
krátkonohá, blatnice skrvnitá.
Přírodní památka Přílepská skála
Výměra:
cca 20 ha
Katastrální území:
Přílepy
Nadmořská výška:
396 – 418 m
Přílepská skála představuje výškovou kótu v Rakovnické kotlině a je význačnou krajinnou dominantou. Je budována hrubozrnnými permokarbonskými arkózovými pískovci. Více
než 65 % vnitřního prostoru bylo v minulosti odtěženo a těžba se zastavila asi 12 m od výškové kóty. Přílepská skála, zůstala i přes lidské zásahy přírodní enklávou v okolní intenzivně
zemědělsky využívané krajině. Vyvýšené stanoviště má několik typů ekosystémů, které osídluje specifická květena a zvířena. Jsou zde skalní stěny, zatopený lůmek, stepní až polostepní porost. Lokalita tvoří významné refugium v krajině, která je tvořena převážně rozsáhlými
lány orné půdy a chmelnicemi.
Význačné rostliny: smil písečný, trávnička obecná, vemeník dvoulistý, mrvka myší ocásek, smělek jehlancovitý a štíhlý, máčka ladní, pupava bezlodyžná a obecná, smilka tuhá,
pcháč bezlodyžný, vřes obecný, náprsník červený, kuřinka červená, hvozdík kartouzek, jestřábník chlupatý a srsnatý, pavinec horský, hnidák kostrbatý, mateřídouška časná, tomka
vonná, divizna malokvětá, kapraL samec, rožec polní, hlaváč bledožlutý, šalvěj luční a další.
Na Přílepské skále bylo zjištěno devět druhů mechů a 41 druhů lišejníků, mezi nimi i vzácné,
jako např. provazovka srstnatá, terčovka otrubičná, pukléřka sivá a vousatka.
Živočichové: lokalita je mimořádně významná z hlediska entomologického (motýli, brouci, mravenci, čmeláci), batrachologického (čolek horský a obecný, ropucha zelená, obecná a
krátkonohá) a ornitologického.

Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky a esteticky hodnotné
části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení ekologické rovnováhy.
Významné krajinné prvky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou:
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny,
které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. Zejména se jedná o
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením.
V okolí Rakovníka se nacházejí tyto registrované významné krajinné prvky:
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Rybníček u Sládkova kříže (na Sklenohu4ském potoce)

Kosatec žlutý

Bartoňský rybník
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Blatouch bahenní

Červená louka

Stráň u Papírny

Perle4ovci na tankodromu

Zámecký rybník v Kolešovicích

Lesy u Rakovníka

Sasanka hajní

Stráň u Papírny
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Bahna u Přílep
Katastrální území:
Celková výměra:
Datum registrace:
Důvod registrace:

Přílepy
2,6287 ha
13. 12. 1994
lokalita je součástí místního centra územního systému ekologické stability, je cenná z hlediska herpetologického i botanického. Přispívá
k heterogenitě krajiny a poskytuje možnost trvalého přežívání řady rostlinných i živočišných druhů vázaných na mokřadní stanoviště.
Botanická zahrada
Katastrální území: Olešná
Celková výměra:
2,8 ha
Datum registrace: 7. 12. 1995
Důvod registrace: vlhká údolní louka v nivě ChrášBanského potoka. Cenné mokřadní společenstvo s výskytem chráněných druhů rostlin, součást biokoridoru,
krajinotvorný význam.
Lubná nad Skalkou
Katastrální území: Lubná
Celková výměra:
7,4 ha
Datum registrace: 17. 10. 1994
Důvod registrace: členité území s opuštěným lomem, starými sady, remízky a mokřadní
louky – prameniště Černého potoka. Cenná lokalita a vhodný biotop
pro mnoho živočichů, krajinotvorný význam.
Niva Novodvorského potoka
Katastrální území: Nesuchyně
Celková výměra:
1,9 ha
Datum registrace: 3. 8. 1995
Důvod registrace: velmi cenné mokřadní společenstvo s výskytem upolínu evropského,
součást místního systému ekologické stability. Krajinotvorný význam.
Údolí východně Soudného vrchu
Katastrální území: Panoší Újezd, Rousínov
Celková výměra:
4,54 ha
Datum registrace: 17. 10. 1995
Důvod registrace: les a vlhké louky s významnějšími druhy rostlin: ostřice trsnatá, kosatec sibiřský, upolín evropský a další. Krajinotvorný význam.
U svaté trojice
Katastrální území: Rakovník
Celková výměra:
1,2827 ha
Datum registrace: 8. 3. 1995
Důvod registrace: horní část sprašové rokle, refugium stepních druhů rostlin a teplomilného stepního hmyzu. Krajinotvorný význam.
Území Jilského okruhu a jeho okolí tvoří prastaré polní kultury a svahy vytvořené bývalou terasou Rakovnického potoka. Svahy sloužily dříve převážně jako pastviny, čímž bylo
docíleno účinného a rovnoměrného působení na vegetaci po celá staletí. To vedlo k ustálení
jejího druhového složení a struktury.
Území má mimořádný význam jako refugium stepních druhů rostlin a bezobratlých. Je
genofondovou bankou, odkud se hlavně létající druhy hmyzu šíří i do okrajových částí města.
Tak se projevuje zejména otakárek fenyklový, vzácné druhy vřetenušek a dlouhozobka svízelová. Dále jsou zde babočky bílé C, osiková, admirál, bodláková, hranostajník vrbový, přástevník medvědí. Z brouků je častý zlatohlávek zlatý.
Žije zde ještěrka obecná, slepýš křehký, ropucha zelená, hnízdí tu koroptev polní, bažant
obecný, křepelka polní, Buhýk obecný, straka obecná. Je zde i skřivan polní, strnad obecný,
pěnice hnědokřídlá a pokřovní, drozd zpěvný a další. Savci jsou zastoupeni především myšicí
křovinnou, norníkem rudým, hrabošem polním a zajícem obecným.
Křovinné porosty jsou složeny z různých druhů planých růží, hlohů a trnky. Přirozené
travinné porosty se skládají z teplomilných druhů jako jsou válečka prapořitá, starček pří22

mětník, řepík lékařský, hvozdík kartouzek, chrpa luční, zdravínek červený jarní, svízel
siřišBový, štírovník růžkatý, len luční, jetel prostřední a lipnice úzkolistá. Je zde i vřes
obecný, pavinec modrý, lnice květel, komonice bílá, řada druhů jestřábníků a další.

Památné stromy v okolí Rakovníka
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí se vyhlašují za památné stromy. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování musí být prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody. K označení památných stromů se užívá dřevěného stojanu se stříškou, na kterém je upevněn malý státní znak.
Lípa velkolistá k. ú. Kolešovice, v zámeckém parku, obvod: 416 cm, výška: 19,5 m,
stáří: 150 let.
Dub letní k. ú. Kolešovice, zámecký park, obvod: 323 cm, výška: 26 m, stáří: 150 let.
Dub letní stromořadí 24 ks., k. ú. Kolešovice, hráz Zámeckého rybníka, včetně 3 dubů
podél jižní strany plotu parku; obvod: 150–400 cm, výška: 15–17 m, stáří: 300 let.
Lípa malolistá k. ú. Lišany, u kostela, obvod: 430 cm, výška: 23 m, stáří: 159 let (vysazena r. 1836)
Dub zimní k. ú. Lužná, vlevo při silnici Rakovník – Ruda, 300 m od křižovatky na
Lišany; obvod: 420 cm, výška: 25 m, stáří: 300 let.
Dub letní k. ú. Lužná, p. č. 1996/1, v lese u rybníčku vlevo od lesní cesty, 1,5 – 2 km za
„Sládkovým křížem“; obvod: 435 cm, výška: 20 m, stáří: 250 let.
Jeřáb břek k. ú. Lužná, p. č. 1996/1, v lese, u staré oborní zdi za „Sládkovým křížem“,
200 m od přejezdu tratě, vpravo od les. silnice Lužná II – Krušovice; obvod: 280 cm, výška:
22 m, stáří: 70 let.
Buk lesní skupina pěti stromů k. ú. Lužná, v objektu Syntezia; obvod: 257 – 306 cm,
výška: 29 – 32 m, stáří: 120 – 130 let.
Borovice lesní – skupina dvou stromů k. ú. Lužná, v objektu Syntezia; obvod: 148 –
160 cm, výška: 28 m, stáří: 120 – 130 let.
Buk lesní k. ú. Lužná, p. č. 2039/1, v lese, pod náspem trati, asi 100 m východně od
podjezdu tratě Lužná – Řevničov, 2,5 km V od Lužná II U Merkovky; obvod: 379 cm, výška:
24 m, stáří: 150 let.
Buk lesní, k. ú. Lužná, p. č. 2039/1, v lese – 2, 5 km V od Lužné II, vpravo u cesty, 200
m před přejezdem tratě U Merkovky; obvod: 410 cm, výška: 29 m, stáří 150 let.
Buk lesní k. ú. Lužná, p. č. 2039/1, v lese u „ Červeného kanálu“, pod oplocenkou, 100 m
Z od hraniční cesty, nad Merkovkou; obvod: 400 cm, výška: 21m, stáří: 150 let.
Buk lesní k. ú. Lužná, u Pondělíčků, 2,8 km V od Lužné II., 50 m V za přejezdem tratě
vpravo u cesty U Merkovky, obvod: 360 cm, výška: 23 m, stáří: 150 let.
Lípa malolistá – skupina dvou stromů, k. ú. Olešná, vpravo u silnice Olešná – ChrášBany, cca 800 m za obcí, obvod: 390 cm, výška: 15 m, stáří: 250 let, obvod: 394 m, výška: 19 m,
stáří: 250 let.
Lípa malolistá k. ú. Petrovice, mezi farou a kostelem, ve svahu nad cestou; obvod:
417 cm, výška: 21 m, stáří: 200 – 250 let.
Lípa malolistá k. ú. Petrovice, nad bývalou školou před kostelem u domu č. p. 30;
obvod: 416 cm, výška: 18 m, stáří: 200 – 250 let.
Jilm drsný k. ú. Příčina, u plotu zahrady č. p. 14, na návsi pod požární nádrží; obvod:
315 cm, výška: 23 m, stáří: 80 – 90 let.
Jilm drsný k. ú. Příčina, před domem č. p. 001, na návsi cestou pod požární nádrží;
obvod: 284 cm, výška: 19 m, stáří: 50 let.
Dub letní k. ú. Všetaty, na hrázi rybníka, 150 m za obcí, vpravo silnice Všetaty – Tytry;
obvod: 650 cm, výška: 19,5 m, stáří: 470 let.
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Památný strom v Kolešovicích

Lidová architektura v Pšovlkách

Památný strom v Kolešovicích

Topoly u kostela sv. Bartoloměje
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Čermákovy sady Rakovník

Chmelnice u Chráš4an

Významný krajinný prvek u sv. Trojice (Jilský okruh)

Přírodní rezervace tankodrom

Listonoh letní

Chmelnice u Janova
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Přílepská skála

Nesuchyňská pískovna

Lesy u Olešné

Přílepská skála
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Nesuchyňská pískovna

Hlavačovská pískovna

Přílepská skála

Nesuchyňská pískovna

Lom Brant

Přílepská skála
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