Kam na výlet - Rakovník a okolí

Město Rakovník leží cca 60 km západně od Prahy. Ve městě a jeho okolí se nachází velké množství kulturních
památek a přírodních zajímavostí.
Rakovník: nejstarší zmínka z r.1252, tržní městečko na Rakovnickém potoce. Součást manské soustavy hradu
Křivoklátu. R.1588 povýšen na královské město. Pozůstatky středověkého opevnění s gotickými branami
Pražskou a Vysokou ze 16.století. Kostel sv.Bartoloměje pozdně gotický trojlodní chrám s novogotickým
průčelím. Vedle něj stojí zvonice z r. 1495 a někdejší dům cisterciáků z r. 1781 (dnes muzeum). Husovo náměstí
– rozsáhlé (300x60m), jedno z nejkrásnějších v Čechách. Barokní radnice z r.1738 a mariánský sloup z r.1749.
V někdejším židovském ghettu se nachází Samsonův dům se sgrafity a barokní synagogou z r.1792 ( dnes
Galerie Václava Rabase). V západní části města gotický kostel sv.Jiljí z r.1487. Dendrologicky zajímavé
Čermákovy sady a Botanická zahrada.
Boží kámen u Sosně: žulový kámen u Sosně neobvyklého tvaru (údajně se sedátky apoštolů) opředený
legendami. Významný krajinný prvek.
Bucek: největší rybník ze soustavy velkých rybníků na Loděnickém potoce (26 ha). Slouží k rekreačním účelům.
Buk u Mšeckých Žehrovic: památný strom, nejkrásnější buk v Čechách s rozložitou korunou. Krajinná
dominanta.
Branov: v převoznickém domku síň týkající se působení spisovatele Oty Pavla.
Čertova skála: impozantní skalní stěna zasahující do řeky Berounky. Odkryv spilitových polštářových láv
starohorního stáří. Zvláště chráněné území.
Hředle: v obci pěkná ukázka džbánských opukových staveb. V létě se zde pořádají sochařská sympozia. Přírodní
park Džbán.
Klíčavská přehrada: vodní nádrž s ostrůvkem uprostřed lesů v Lánské oboře. Veřejnosti přístupná hráz.
Kolešovice: zámek z 18.stol. (dnes Domov důchodců) s anglickým parkem, památnými stromy a Zámeckým
rybníkem.
Krakovec: zřícenina gotického hradu ze 14.stol., postaveného na místě dvorce. V r.1414 zde pobýval Mistr Jan
Hus před odchodem do Kostnice.

Křivoklát: hrad, slovanské hradiště, knížecí lovecký hrádek ( kol. 1100), kamenný hrad (13. stol.), správní
centrum rozsáhlého královského panství. Dnešní podoba hradu je pozdně gotická z r.1500. Chráněná krajinná
oblast Křivoklátsko.
Lány: zámek vybudovaný císařem Rudolfem II. v 16.století na místě bývalé tvrze. V 18.stol.přestavěn do dnešní
podoby. Od r.1921 je letním sídlem presidentů republiky. Okolo zámecký park s cennými dřevinami a rybník (ve
vybrané dny přístupný veřejnosti).
Lánská obora: zřízena Valdštejny r.1713. Spravována KPR. Veřejnosti volně nepřístupná, ale lze předem
sjednat prohlídku.
Lom Bedlno: starý malebný žulový lůmek, kde se natáčel film Radúz a Mahulena.
Louštín: svědecký vrch křídové plošiny Džbán ( 536 m) s pěkným výhledem. Na vrchu bývalé hradiště a zbytky
hradního příkopu.
Mackova hora u Nového Strašecí: rozhledna (stožár sítě GSM) s informačními panely. V létě přístupná
veřejnosti.
Naučné stezky (NS)
Vodácká naučná stezka Berounka: mezi Zvíkovcem a Hlásnou Třebání, prochází Křivoklátskem a Českým
krasem podél řeky Berounky (56km, 14 zastávek).
NS Brdatka: na levém břehu Berounky mezi Křivoklátem a Zbečnem (3,3 km,16 zastávek).
NS Školní naučná přírodovědná stezka Křivoklát: u ZŠ Křivoklát, o přírodě CHKO Křivoklátsko.
NS Louštín: naučná stezka Lesů ČR.
NS Kounovské kamenné řady: věnována záhadným kamenům a jejich okolí na křídové plošině Rovina (2,5
km, 11 zastávek).
NS Novostrašecko: vede Přírodním parkem Džbán (12km, 17 zastávek)
NS Jesenicko: okruh v Přírodním parku Jesenicko ( 15 km,14 zastávek)
Cyklistické stezky: Křivoklát- Rakovník, Rakovník- Jesenice, Rakovník-Louštín-Nové Strašecí.
Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko – biosférická rezervace UNESCO, vyhlášená v roce 1978 o rozloze
62.792 ha. Největší chráněná krajinná oblast ve středních Čechách. Přírodovědně mimořádně cenné území se
zachovalou přírodou a krajinou. Pahorkatina až vrchovina, 64% plochy pokrývají lesy , mnohé s přirozenou
dřevinnou skladbou. Výskyt celé řady vzácných rostlin a živočichů. Velká druhová diversita. Osu území tvoří
řeka Berounka, která meandrovitě teče hluboce zaříznutým údolím. V území se projevuje říční a vrcholový
fenomén. Na území CHKO leží věhlasná Lánská obora. Územím prochází nadregionální biokoridor územního
systému ekologické stability krajiny.
Prameny Javornice: přírodní památka, pramen potoka Javornice na okraji hubertských lesů v Přírodním parku
Jesenicko.
Přílepská skála: přírodní památka. Krajinná dominanta v Rakovnické kotlině, tvořená arkózovým pískovcem,
který se zde dříve těžil. Vyráběla se z něj mlýnská kola a byla z něj postavena řada památek.
Přírodní park Jesenicko: vyhlášen v roce 1987 nejprve jako klidová oblast, v r. 1994 jako přírodní park.
Harmonická, krajina s výraznou estetickou hodnotou, rozlehlými lesy, rybníky, prameny, žulovými bizarními
skalními útvary, mokřady a starými zatopenými lůmky.
Přírodní park Džbán: vyhlášen r.1994 na rozloze 416 km2. Tabulová křídová plošina vyzdvižená nad okolí.
Svérázná krajina s tzv.“bílými stráněmi“ z opuky. Přírodovědně a krajinářsky cenné území. Pahorkatina, v centru
vrchovina. Územím prochází nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability krajiny.
Slabce: zámek postaven na místě tvrze v r.1712. R.1735 přistavěna oranžerie a založen pěkný anglický park o
rozloze 12,5 ha, v 19.století zámek upraven do empírové podoby.
Skryje: lidové roubené stavby. Muzeum J. Barranda. Přírodní rezervace Jezírka, v centru chráněného území se
nachází průrva Zbirožského potoka v úzkém skalnatém údolí. V okolí nálezy trilobitů.
Sv.Hubert: šestiboký barokní lovecký zámeček uprostřed rozsáhlých lesů z počátku 18.století v přírodním parku
Jesenicko.

Tobiášův vrch: rozhledna (stožár) s informačními panely v blízkosti „Karlovarky“ u jesenické křižovatky „X“.
V létě přístupná veřejnosti.
Velký rybník u Jesenice: největší rybník okresu Rakovník (45 ha), vybudovaný na Rakovnickém potoce u
Jesenice. Slouží k rekreaci a chovu ryb.
Viklan: šestitunový skalní blok – viklan mezi Krtami a Jesenicí. Významný krajinný prvek na naučné stezce
Jesenicko.
Zbečno: lovecký dvorec přemyslovských knížat (r.1003). V okolních lesích zavražděn kníže Břetislav II. (1100).
Sídlo CHKO Křivoklátsko. Na návsi roubený statek zv. rychta – přístupná expozice.
Zdeslavské rybníky: kaskáda velkých rybníků na Javornici na Čistecku.

