Naučné stezky okresu Rakovník

Území okresu Rakovník má velice pestrou geologickou a geomorfologickou stavbu a díky
tomu i velmi rozmanitou přírodu. O přírodovědných a kulturních zajímavostech se mohou návštěvníci
více dovědět z několika naučných stezek.
Naučná stezka Kounovské kamenné řady je věnována záhadným kamenům a jejich okolí na
křídové plošině Rovina v Přírodním parku Džbán. Systém 14 rovnoběžných řad kamenů, nestejné
velikosti, měl pravděpodobně v prehistorickém období astronomický či kultovní účel. Záměrně
sestavené řady obroušených kamenů jsou zajímavým svědectvím, ale i záhadou dávné lidské činnosti.
Jsou sestavené z balvanů křemenců, křemitých pískovců a slepenců, které často leží přímo na opukách
v podloží. Stezka měří 2,5 km a má 11 zastávek. Některé panely jsou zaměřené i na přírodní
zajímavosti území.
Naučná stezka Novostrašecko je dlouhá 12 km a má 17 zastávek. Začíná u nádraží v Novém
Strašecí, prochází městem a pokračuje jihovýchodní částí Přírodního parku Džbán. Je zaměřena na
místní význačné rostliny a živočichy, vodstvo, lesy, památné stromy ( vede kolem nejkrásnějšího buku
v Čechách), chráněné území Přírodní rezervace Louky v oboře Libeň, ale i na keltské osídlení oblasti a
na význačné památky.
Naučná stezka Jesenicko byla vytvořena v Přírodním parku Jesenicko. Stezka je okružní.
Měří 15 km a má 13 zastávek, kde se můžeme dočíst jak o přírodovědném významu přírodního parku,
tak o historii a kulturních památkách. Vede přes Jesenici, Přírodní rezervaci Luční potok, středověký
hrad Petrohrad, Krty, navržené chráněné území Krtské skály, viklan u Jesenice, Velký rybník (největší
rybník okresu).
Naučná stezka přírodní rezervací Brdatka byla zřízena na strmé stráni na levém břehu řeky
Berounky mezi Křivoklátem a Zbečnem. Celková délka stezky je 3.300 m. Stezka má 17 zastávek
(původně pouze 6) a na její trase byl vybudován pěkný dřevěný pavilon vyhlídkový altán Gloriet, ve
kterém je možné si odpočinout. Část trasy prochází chráněným územím Přírodní rezervací Brdatka,
které bylo vyhlášeno v roce 1984 o rozloze 34 ha. Zastávky jsou věnovány přírodním poměrům –
geologii, botanice, zoologii, lesu. Místy se odkrývá nádherný pohled do údolí Berounky. Naučná
stezka je obousměrná.
Školní naučná stezka přírodovědná Křivoklát je umístěna v boční rokli nedaleko soutoku
Berounky a Rakovnického potoka. Byla vybudována v těsné blízkosti základní školy v Křivoklátě.
Měří asi 900 m a má 20 vysvětlujících panelů. Stezka miniaturizuje přírodní poměry Křivoklátska. Je
mimotřídním prostorem pro školní výuku. Navštěvují ji i návštěvníci z širokého okolí.
Vodácká naučná stezka Berounka byla otevřena v roce 1985. Začíná u Zvíkovce, pokračuje
chráněnou krajinnou oblastí Křivoklátsko a končí v Karlštejně v chráněné krajinné oblasti Český kras.

Její celková délka je 82 km. Stezka má 14 zastávek s informačními panely, z toho 2 se nacházejí
v okrese Rokycany, 5 v okrese Rakovník a 7 v okrese Beroun. Tato unikátní naučná stezka je
přístupná jak z vody, tak ze břehu řeky.
Naučná stezka U Eremita je zjednodušená. U jednotlivých dřevin jsou nainstalována čísla,
podle kterých je možné o nich nalézt bližší informace ve vytištěném průvodci ( je popsaných 35 druhů
dřevin). Stezka vede zvláště chráněným územím Přírodní rezervací U Eremita. Naučná stezka umožní
návštěvníkům seznámit se na trase dlouhé 1 km s bohatostí dřevinné skladby této oblasti a ověřit si své
znalosti na pětatřiceti druzích stromů a keřů, které jsou pro tuto oblast charakteristické. Stezka je
určena pouze pro pěší, za vlhka a při sněhové pokrývce není bezpečná.
Naučnou stezku Louštín, slavnostně otevřenou v červnu 2002, vybudovaly Lesy České
republiky, s.p . Trasa začíná u Krušovických vrat. Pěší část měří 5 km, cyklistická část pak vede
převážně po lesních cestách (12,5 km). Stezka, zaměřená především na druhovou skladbu lesních
porostů, zahrnuje několik pěkných míst k odpočinku. Z vrchu Louštín se navíc nabízí krásný výhled
na okolní krajinu.
Cyklistická naučná stezka Rakovník-Křivoklát byla vybudována v roce 2004, má cca 20
zastávek s informačními panely na 17 km dlouhé trase. Vede krásnou krajinou CHKO Křivoklátsko,
značnou část údolím Rakovnického potoka.
Cyklistická stezka Rakovník- Jesenice je dlouhá cca 19 km. Navazuje na cyklistickou
stezku Křivoklát – Rakovník. Informační panely, týkající se přírody, jsou zatím pouze na katastrálním
území Rakovníka.
Cyklistická stezka Rakovník – Louštín – Nové Strašecí. je dlouhá cca 20 km, zatím má
informační panely na katastru města Rakovníka.
Vyhlídková stezka Křivoklát vede okolo Křivoklátu. Má nainstalovány 3 informační panely.
Byla vybudována v roce 1995 na místě vycházkové trasy. Začátek je u Základní školy v Křivoklátě,
odkud se Školní naučnou stezkou přírodovědnou Křivoklát vede pod obec Velká Buková a končí opět
na Křivoklátě. Délka trasy je 1,7 km a její terén není náročný pro návštěvníky. Jsou na ní umístěny tři
informační tabule, které seznamují návštěvníky především s historií obce a hradu Křivoklát.
Informační panely jsou nainstalovány u řady zvláště chráněných územích a v přírodních
parcích.

