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Anotace 

Předložená bakalářská práce je zaměřená na Přírodní park Džbán, vyhlášený dne 

21. března 1994 v oblasti tří okresů Lounský, Rakovnický a Kladenský. Práce se zabývá 

popisem oblasti, geologickou stavbou parku a výskytem přírodních a kulturních památek 

na území parku. 

Klíčová slova 

Přírodní park Džbán, geologická stavba parku, Džbánská opuka, přírodní a kulturní 

památky. 

 

 

Summary 

This submitted thesis is focused on Natural park Džbán, which was promulgated on 

21. March 1994 in area of three counties – Louny, Rakovník and Kladno. This work 

is a description of the area, geological structure of park and the occurrence of natural and 

culture sights at the territory of park. 

 

Key words 

The natural park, Džbán, the geological structure of park, the arenaceous marl of 

Džbán, natural and cultural sights. 
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1 ÚVOD 

Přírodní park Džbán byl vyhlášen dne 21. března 1994 na území tří okresů Lounský, 

Rakovnický a Kladenský. Celková rozloha parku činí 41 578 ha a jedná se o největší 

přírodní park na našem území. Park má i své informační středisko u malé vesničky Krupá, 

která leží na frekventované silnici Řevničov – Praha. 

Úkolem Přírodního parku Džbán je zachovat krajinný ráz Džbánské křídové tabule 

s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii 

území, lesní prostory, zdejší charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimoletní zeleň 

při umožnění únosného turistického využití a rekreace i únosné urbanizace pro stabilizaci 

života a hospodaření v obcích. 

  Mimořádná hodnota Přírodního parku Džbán tkví v jeho zeměpisné poloze. 

Jedná se o území s pramenitou oblastí a rozvodem tří hydrologických celků povodí Ohře, 

Berounky a Vltavy.  

Lidé pro nazvání místní pahorkatiny používali dva termíny. Obyvatelé mluvící 

německy ji nazývali „Dzban“ a čeští obyvatelé „Podlesí“. Samotný Přírodní park Džbán  

je pojmenovaný po nejvyšší hoře Džbán. 

Legenda kolem pahorkatiny džbán vypráví o tom, že místní obr upustil do velkého 

jezera svůj džbán, s nímž si chodil na jeho břeh pro vodu. Poté ho obr už v jezeře navždy 

nechal a dodnes ze džbánu pramení voda. 

Cílem této bakalářské práce je zdokumentování přírodních zajímavostí a kulturně 

historických památek, které se nacházejí na území Přírodního parku Džbán ve velmi 

hojném počtu. Nejprve jsou stručně popsány geologické a fyzicko – geografické podmínky 

daného území a v návaznosti na ně navazují popisy konkrétních přírodních oblastí  

a památek. 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ PP DŽBÁN 

 Přírodní park Džbán je tvořen křídovou tabulovou plošinou, která je vyzdvižená 

nad okolí pomocí tektonických sil. Geologický podklad jílovců a pískovců je zbarven  

do charakteristické červené barvy. Zdejší klima i tvary reliéfu ovlivnily složení flóry  

a fauny [2]. 

2.1 Geografie PP Džbán 

 Vymezení území Džbánu představuje myšlený trojúhelník mezi spojením měst 

Loun, Kladna a Měcholup a představuje rozlohu 350 km
2
. Celková rozloha parku činí  

416 km
2
. Centrální část Džbánu je vzdálená 50 km severozápadně od Prahy a v blízkosti 

jsou města - Žatec, Kladno, Nové Strašecí, Slaný, Rakovník a Louny. Nadmořská výška  

se pohybuje od 220 m do 536 m, ale převážná část džbánského území leží v nadmořské 

výšce 300 – 400 m. Nejvyšší body přesahují 500 m. n. m. Nejvyššími vrchy jsou Džbán  

s 536 m nad obcí Hředle a Třeboc, Špičák s 488 m u Kounova a Pravda s 491 m  

u Domoušic [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Džbán představuje pahorkatinu, která přechází v okolí Ročova ve vrchovinu 

 a je součástí Kladenské pahorkatiny. Od severozápadu splývá s Žateckou plošinou, 

za kterou se táhne hraniční zlomový pás Krušných hor, který vytváří srážkový stín nad 

celým územím Džbánu. Na západu sousedí spolu s Žateckou plošinou a s Doupovskými 

horami  

Obrázek č. 1: Zobrazení PP Džbán na mapě ČR [28]. 
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a na jihozápadu přechází do blízkosti Džbánu Tepelská plošina a Plzeňská pahorkatina. 

Na jihu a jihovýchodní části vystupuje Džbánská pahorkatina nad Rakovnickou plošinu. 

Na severu vymezuje území České středohoří a Dolní Poohří, které na východu sousedí 

s Pražskou plošinou. Celý východní okraj je rozbrázděn množstvím malých údolí, které 

směřují k pražské plošině [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Klima 

Celé Džbánsko patří k oblasti středoevropského klimatu s mírným létem a mírnou 

zimou. Srážky v celém území jsou relativně nízké 490 – 510 mm / rok, jsou negativně 

ovlivněny Krušnými horami, které zadržují dešťové proudění, a zejména Žateckou plošinu 

ochuzují o 20 % srážek. Nejvydatnější dešťové období je v měsících červen, červenec  

a srpen. Měsíční průměr srážek dosahuje od 60 – 80 mm. Teplota je nadprůměrná 8,5 °C. 

Charakterizovat tuto oblast lze jako velmi suchou a poměrně teplou, zvláště v okrajových 

oblastech [1].  

Obrázek č. 2: Zeměpisné hranice Džbánské vrchoviny [1]. 
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2.3 Hydrologie 

Lesnatý Džbán je pramennou oblastí mezi územím Slánska, Lounska a Žatecka. 

Lesy pokrývají Džbánsko ze 70 % a v minulosti pokrývaly celou plochu až na malé 

výjimky. Džbánský hřbet, který se táhne od Hříškova k Řevničovu, je přirozenou 

rozvodnicí Vltavy, Berounky a Ohře. Na východ od rozvodnice pramení  

potoky Bakovský a Žerotínský. Všechny potoky odvodňuje Vltava a mají směr toku 

na východ nebo severovýchod. Na západ od rozvodnice pramení potoky Smolnický, 

Klášterecký a Hřivický. Potoky odvodňuje Ohře a mají směr toku na sever nebo  

severozápad. Na jih od rozvodnice pramení Tuchlovický potok a řada menších potoků, 

které napájejí systém mšeckých rybníků Bucký, Mlýnský a Nový rybník. Odvodňuje 

je řeka Berounka. Všechny potoky protékají údolími nebo úpatími strání a hřbetů [1]. 

Obrázek č. 3: Hydrologická mapa [29 + vlastní]. 
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2.4 Geologie PP Džbán 

 Celá oblast PP Džbán vykazuje jednotnou geologickou stavbu. Na podloží 

červených vrstev svrchního permokarbonu, který je tvořen souvrstvím jílovců a pískovců 

do nápadně červené barvy, místy mírně vápnité. Zde jsou víceméně vodorovně uložené 

horniny ze svrchní křídy. Vrcholovou tabuli tvoří pískovce, místy s jílovci, slíny  

a opukami. Vznikly v druhohorách jako usazeniny křídového moře a dosahují mocnosti 

až 60 m. Původ opuk dokládají lastury a ulity měkkýšů. Od severozápadu z Žatecka  

a Podbořanska zasahují na PP Džbán třetihorní vrstvy usazenin. Jedná se o křemenné 

pískovce, křemence a slepence. V údolích jsou místy obnaženy permokarbonské 

sedimenty. Geomorfologické poměry údolí jsou ovlivňovány geologickým složením. Slíny 

vystupují místy v podloží opuk a podmiňují vznik sesuvů a poklesů půdy. Např. nad 

Pochválovem a Smilovicemi. Vlivem sesuvů dochází k odlamování okrajů opukové tabule 

v příkrých stěnách [2]. 

2.4.1 Prvohory 

 Prvohory se vyskytují v podloží v jižní hraniční oblasti Džbánu. Zasahují na území 

z kladensko - rakovnické pánve a postupují na západ přes Jesenicko do oblasti 

Podbořanska. Zde jsou vyvinuty dva poslední útvary z prvohor - karbon a perm [1]. 

Premokarbon přechází ze Středočeského kraje z oblasti, kde tvoří čtyři oddíly podle 

zabarvení svých uloženin:  

- spodní šedé souvrství – I. pásmo – Vestfál, mimo Džbán, 

- spodní červené souvrství – II. pásmo – Vestfál - stefan, mimo Džbán, 

- svrchní šedé souvrství – III. pásmo – Stefan Kounovská, uhelná sloj, 

- svrchní červené souvrství – IV. pásmo – zastoupené na Džbánu. 

 Ze jmenovaných čtyř oddílů jsou na Džbánu zastoupeny poslední dva. Šedé oddíly 

permokarbonu bývají uhlonosné a červené jsou zpravidla jalové [1, 2]. 

Kladensko - rakovnická pánev, v jejímž podloží převládá žula, v oblasti Nového 

Strašecí, Lužné a Řevničova. U Jesenice vychází žula na povrch. Ve svrchních vrstvách 

III. pásma Stefan jsou známé Kounovské sloje, kde jsou charakteristické šedé a šedohnědé 

jemně vrstevnaté jíly s limonitizovanými vrstvičkami 1 - 2 mm a s vrstevnatými 
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jemnozrnnými arkozami s uhelnou drtí, jež jsou zuhelnatělými úlomky rostlin. Uhelná sloj 

je v nadloží oddělena od jílů a břidlic. Horniny svrchního šedého souvrství jsou místy silně 

vápnité [1]. 

Kounovská sloj je tvořena dvěma lavicemi uhlí, jejich mocnost dosahuje 40 cm. 

Oddělené jsou 6 – 8 cm mocným proplástkem, což je tenká vložka jalové horniny uvnitř 

vrstevnatého ložiska kaolinitu. Uhlí je abnormálně bohaté na výtrusy a spóry, které 

v některých vrstvičkách zbarvují uhlí do rezavočervené barvy. Uhelná sloj je v nadloží 

oddělena od jílu tzv. švartnou - břidlicí [1]. 

Červená jalovina - jedná se o IV. pásmo, které se objevuje asi 30 m nad 

Kounovskou slojí. Spodní část permských usazenin je velmi pestrá barvou i svým 

horninovým složením. Převládají mocné lavice kaolinických a slídnatých arkóz, místy 

slepencovitých s vložkami slídnatých jílů zbarvených do červené nebo cihlové barvy. 

Vyšší vrstvy permu představují červené pískovce, uložené rovněž v mocných lavicích 

oddělených vrstvičkami červených písčitých jílů, např. nad Sádkem. Tyto rozrušené 

usazeniny pronikají jako obnažené podloží do džbánských údolí, kde jsou známé jako 

tzv. červenka [1]. 

2.4.2 Druhohory 

Druhohory představují v Přírodním parku Džbán křídový útvar. Trias a jura 

se na zdejším území nevyskytují [1]. 

Křídový útvar na území PP Džbán tvoří významnou západní okrajovou část České 

křídy. Jsou zde zastoupeny sladkovodní cenoman, mořský cenoman, a spodní turon. 

Střední a svrchní turon, spodní senon jsou rozšířené v oblasti Poohří. Severně od území 

Džbánu se rozkládá podél řeky Ohře velká příkopová propadlina Oharská, která 

je složitější geologické stavby [1]. 

Rozdělení a uložení hornin svrchní křídy na Džbánu: 

- Sladkovodní cenoman – vrstva je tvořena z jílovité a kaolinitické vrstvy, dále  

z křemičitých pískovců a místy se vyskytujících slepenců. Mocnost vrstvy dosahuje 25 m. 
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- Mořský cenoman – představuje pískovce s obsahem glaukonitu, ojediněle se vyskytují 

slabé jílovité vložky. Charakteristické pro tuto vrstvu sedimentů jsou zkameněliny. 

Mocnost vrstvy je cca 30 m. 

- Spodní turon - vrstvu tvoří jílovce a vápnité jílovce - opuky, slínovce a vápnito - jílovité 

prachovce. Mocnost vrstvy je cca 70 m [1]. 

2.4.3 Třetihory 

 Vulkanity lemující okraj Džbánské křídové tabule. Na severu se jedná o České 

středohoří, na jihozápadu Doupovské hory. Kupy, které nejblíže zasahují do PP Džbán, 

jsou např. Slánská hora na východu, Malý a Velký Chlum u Chlumčan, Vinařická hora  

u Kladna na jihovýchodu. Všechny tyto kupy jsou stavěné z čediče [1]. 

 Třetihorní sedimenty na džbánsku jsou křemence, které zasahují z podbořanska, 

žatecka, mostecka a lounska až do těsné blízkosti parku. U Tuchořic se nachází ložisko 

sladkovodního třetihorního vápence [1]. 

2.4.4 Čtvrtohory 

 Éra čtvrtohor se vyznačuje odnosem a akumulací materiálu. To má hlavní podíl 

na tvárnosti stávajícího reliéfu PP Džbán. Denudace a eroze probíhající za čtvrtohor mají 

za následek odnos třetihorních usazenin, zvětrání pláště a následný odkryt v hlubokých 

údolích potoků, kde byly odkryty prvohorní a druhohorní útvary. V obvodových částech 

PP Džbán se ze čtvrtohor vyskytují sprašovité pokryvy sedimentů, které jsou vyváté 

z křídových hornin a jsou písčité a světlé barvy [1]. 

 

2.5 Půda na PP Džbán 

V celém území Džbánu převládá hnědozem, která na některých místech přechází 

v podzol, což je půda vyluhovaná podzemní vodou. Půdy na plošinách jsou vyluhovány  

a původní vápenité, opukové typy půd dosáhly ve svém vývoji stádia rendzin. Na svazích 

jsou opuky méně rozrušené a nachází se tu pravé rendziny: na výchozech slínů jsou 

zastoupeny humuso - karbonátové slinovatky. V údolích a v západní části Džbánu  

u Měcholup vystupuje na povrch hnědozem bohatá na kysličníky železa, které ji zbarvují 

do červené barvy, a proto nese název červenka. Červenka je často využívána na pěstování 
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chmele. K největším chmelařským obcím na žatecku patří Ročov, Kněževes a Kolešovice. 

Pro rok 2014 byla úroda chmele v Česku 6 202 tun chmele. V Žatecké chmelařské oblasti 

bylo vypěstováno celkem 4 689 tun chmele na ploše cca 3 400 ha [1, 11]. 

Na východní části území se nacházejí v údolích potoků pevné sintry, jde o bělavou 

horninu, která vzniká vysrážením uhličitanu vápenatého vylouženého z opuky - slínů. 

Na příkrých svazích údolí a pod hranami skalních okrajů se často nacházejí sutě [1]. 

 

2.6 Údolí 

Území Džbánu má jedinečný krajinný ráz, který je dán především tektonickými 

procesy. Nachází se zde vyzdvižená tabulová plošina, která je erozí rozčleněna údolními 

rýhami na několik údolí. Největší počet údolí a údolíček se vyskytuje v severovýchodní 

části území. Přechody z plošin a hřbetů do údolí jsou často vytvořeny prudkými skalními 

zlomy, které jsou někdy vysoké i několik metrů. Vlivem vzniku zlomů sesuvem nadložní 

opukové tabule, která se odlamuje v příkrých stěnách, vznikají pro Džbán typické bílé 

skály. Hloubka u některých údolí dosahuje až 150 m, což znamená, že krajina má hornatý 

vzhled. Celá plošina Džbánu je rozčleněna z větší části hluboko do jejího nitra 

pronikajícími souběžnými údolími. Popis údolí bude od východu k západu [1]. 

2.6.1 Jižní část Džbánu 

 Džbánský kaňon je v přímé blízkosti Kladna, poblíž areálu dolu Nejedlý, který se 

v současnosti využívá jako překladiště uhlí. Je to přírodní výtvor, zcela ojedinělý v celém 

Obrázek č. 4: Červená ornice pozůstatek z prvohor 
[foto vlastní, 2015]. Obrázek č. 5: Sklizeň chmele ZD Ročov  

[foto vlastní, 2014]. 
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území parku. Kaňon představuje dokonalý přirozený průřez džbánskou křídou. Směřuje 

od Svinařova pod Smečno [1]. 

 Mšecké údolí je velké obloukovité údolí, které se nachází jižně od Mšece a táhne 

se ve směru od východu k západu. Údolí odděluje Džbán od Křivoklátské vrchoviny. Údolí 

se u Řevničova větví ve směru na Kroučovou a na Krušovice, kde splývá s Rakovnickou 

plošinou. Po celé délce údolí teče Lodenický potok, který napájí mšecké rybníky. 

Na východní straně od údolí je mnoho malých údolíček, např. Malíkovice, Jedomělice. 

Malá údolí jsou otevřena na východ [1]. 

2.6.2 Východní a severovýchodní část Džbánu 

 Všechna uvedená údolí mají směr severovýchodní a na jejich dnech se nacházejí 

potoky se stejným směrem toku [1]. 

Pozdeňské údolí je mohutné údolí, které začíná několika větvemi severně 

od Řevničova.  Celé údolí je zemědělsky důležité, tvoří východní část Podlesí. U Milého 

se dochovaly opukové skály. Lesy lemují údolí po obou příkrých stráních. Mezi Srbčí  

a Hřešicemi leží trojice velkých rybníků, jedná se o rekreační oblast [1]. 

Jedomělické údolí je uzavřené mezi lesními celky Pozděňský les a Ostrov. Území 

se nachází severovýchodně od Mšece a vybíhá přes Libovice do Slánské plošiny. Toto 

mělké údolí bylo poznamenané těžbou černého uhlí, dnes jsou šachty zrušeny a zasypány 

[1]. 

Bílichovská údolí 

Pilava, jinak také nazvaná Kravský dolík, je krátké lesnaté údolí cca 3 km dlouhé. 

Údolíčko leží mezi Malým Bílichovem a Líským. U místních obyvatel je údolí známé jako 

Zadní Bílichovské údolí [1]. 

 Gothardské údolí, někdy zvané Bílichovské, začíná severovýchodně u Milého  

a klesá k Bílichovu, kde splývá se Slánskou plošinou. Přes celé údolí vede zpevněná cesta, 

která je využívaná na těžbu a svoz dřeva. Na dně údolí protéká potok, který napájí rybníky. 

Rybníky se využívají i k rekreaci. Celková délka údolí je cca 8 - 10 km [1]. 
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 Smradenské údolí, zvané také Zichovické, získalo podivné jméno zřejmě 

z mrchoviště, kam se dříve svážela uhynulá zvířata. Dnes na jejím místě stojí myslivna 

s názvem Na Smradovně. Údolí začíná asi 0,5 km od zichovické myslivny a pokračuje přes 

Zichovec do Slánské plošiny. Jedná se o jedno z nejhezčích lesnatých údolí v komplexu 

bílichovského polesí. Délka údolí je cca 6 km [1]. 

Žerotínská údolí 

 Cikánský dolík začíná asi 1 km východně od zichovické myslivny a vybíhá jižně od 

Žerotína do Slánské plošiny. Jedná se o malé lesnaté údolí dlouhé cca 5 km. Údolí mělo 

na dně tři rybníky, jejichž hráze jsou protržené a neudržované. Na lukách se těžila rašelina, 

která byla využívaná pro malé lázně u Panenského Týnce [1]. 

 Žerotínské údolí je krátké údolí cca 3 km, které začíná v lesním celku Budlín  

a pokračuje přes Žerotín k státní silnici Panenský Týnec – Slaný, kde splývá s Blažejským 

údolím. V údolí je vybudované koupaliště a rozvijí se tu chatová kolonie [1]. 

 Blažejské údolí se nachází západně od Žerotína a dále splývá se Slánskou plošinou. 

Tvoří severní okraj lesního celku Budlín. Údolí je cca 4 km dlouhé a ve spodní části 

přechází v zamokřené louky [1]. 

2.6.3 Střední část Džbánu 

 Ročovské údolí má začátek od nejvyšší hory Džbán 536 m jižně od Třeboce a údolí 

dále ubíhá přes Dolní Ročov na Úlovice, Brodec a dále splývá s Vinařickým údolím. 

Zdejší opukové skály jsou přeměněné na suťové stráně. Severně od Ročova je dochovaný 

přirozený kaňon. Ozdobou Ročovského údolí je barokní kostel v Dolním Ročově. 

Ročovské údolí je otevřeno k severu a má délku cca 10 km [1]. 
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Vinařické údolí začíná na sever od Kroučové a ubíhá dále na sever přes vesnice 

Pochválov, Kozojedy, Vinařice, Brloh až k Chlumčanům do Poohří. Východně nad 

Pochválovem a Vinařicemi se dochovaly opukové skály. Údolí má několik vedlejších 

menších údolí - Dřevíčské údolí, Hvížďalské údolí, Novoveské údolí, Smolnické údolí, 

Brlohské údolí. Všechna údolí jsou poměrně krátká, tzn. do 2 km. Vinařické údolí má 

z obou stran lesy až k Brodci, kde pokračuje a mizí v bezlesé severní části Lounska. Jeho 

délka je cca 15 km [1]. 

 Hřivické údolí začíná západně od Lhoty pod Džbánem a klesá přes Domoušice, 

Konětopy, Opočno a Jimlín do Poohří. Údolí má charakter suchých travnatých strání 

s ojedinělými skalami. Po celé délce údolí vede železniční trať Louny - Rakovník. Jeho 

délka přesahuje 15 km [1]. 

2.6.4 Západní část Džbánu 

Všechna údolí mají směr severozápad a vyúsťují do Žatecké plošiny. Údolí 

ve střední a východní části Džbánu jsou poznamenána častými sesuvy půdy. Všechna údolí 

jsou zemědělsky velmi výnosná, zejména se využívají na pěstování chmele, který 

Obrázek č. 6: Barokní kostel v Dolním Ročově 
[foto vlastní, 2015]. 
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je charakteristický pro danou oblast a je znám po celém světě. V posledních letech 

se chmel z chmelnic na Ročovsku posílá do Japonska [1]. 

 Sádecké údolí do sebe uzavírá obce Deštnice a Sádek. Údolí u Lhoty vyúsťuje 

do Nečemického údolí, které na konec splývá s Žateckou plošinou. Údolím vede železniční 

trať ve směru Žatec - Plzeň [1]. 

 Černocké údolí uzavírá západní část Džbánu, leží mezi Velkou a Malou Černocí  

a směřuje přes Soběchleby do Žatecké plošiny [1]. 

 

 

Obrázek č. 7: Mapa údolí v PP Džbán [30 + vlastní]. 
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2.7 Flóra v PP Džbán 

 Flóra na území PP Džbán je mimořádná a bohatá a je závislá na přírodních 

poměrech v parku. Džbánsko má zvláštně členitý terén a rozdílné klimatologické 

podmínky panující v určitých částech parku. Jednotlivé druhy rostlin jsou závislé 

na mikroklimatických zvláštnostech a charakteristických půdách v terénu.  Z regionálního 

členění flóry patří území Džbánu k přechodným územím. Flóra je zde součástí oblasti 

středoevropské a zasahuje zde oblast panonské, teplomilné a suchomilné flóry z Maďarské 

nížiny Pannonie [3, 12]. 

 Flóru na Džbánsku můžeme rozdělit podle míst výskytu na stepní a teplomilná 

společenstva bezlesého Džbánu, džbánské skalní druhy, podhorské a horské druhy, zvláštní 

lesní květenu a na džbánské slatiny a rašeliny [3]. 

Nejvýznamnější biotop se zachoval pouze na opukových skalních výchozech Malý 

a Velký štít nebo Pochválovská stráň s výskytem medvědice lékařské a zimostrázku 

alpského. Pro bezlesou oblast je typická stepní a teplomilná květena, jako jsou koninec 

luční český, bělozářka liliovitá, hlaváček jarní, hvězdice zlatovlásek, atd. [3]. 

2.7.1 Lesy na území PP Džbán 

Les je rostlinné uzavřené společenstvo, složitý rostlinný útvar a tzv. společenstvo 

stromů, keřů a bylin, které spojuje řada stejných životních znaků. Bojují mezi sebou, raší, 

kvetou, plodí, rostou, hynou a přirozeně se obnovují v neustálém koloběhu života. Les lze 

označit jako věčný koloběh [1]. 

Povrch PP Džbán je pokryt z 65 - 70 % lesem. Lesnatost v jednotlivých 

katastrálních územích je velmi proměnlivá. Ve středních částech parku dosahuje i 75 %  

a při okrajových bezlesých oblastech klesá až pod 10 %. Proměnlivost plošného rozsahu 

lesa je vysledovatelná i v minulosti v archivním materiálu a na základě terénních stop. 

Nejstarší písemné zmínky o lesích na Džbánu pocházejí z doby středověku. V historii 

nazývali lesy v okolí Křivoklátu až po hrad Džbán Královský lovecký hvozd. Jednalo 

se  

o lovecký les, ale byl využíván i k těžbě dřeva [1,3]. 

 Lesy v ČR mají malou druhovou pestrost. Dřeviny, jež mohou dorůst do velikosti 

stromů, čítají do 40 druhů. Ve zdejších lesích najdeme smrky, borovice, mezi listnatými 
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stromy dub zimní a letní, buk, habr a břízu. Na okrajích potoků rostou olše, jasan a javor. 

Dále zde ojediněle nalezneme jedli, modřín a topol. Byly zde vysázeny i tzv. průkopníky 

lesa – za ně se považuje bříza, jeřáb, osika a modřín. Jejich úkolem je zalesňovat plochy, 

jako jsou rokle, paseky a pastviny, a tím připravit vhodné podmínky pro náročnější druhy, 

které vytvoří konečné lesní společenstvo [1, 13]. 

 O současné lesy se stará a má v převážném majetku firma Lesy ČR, s. p., se sídlem 

v Hradci Králové. Na území PP Džbán působí prostřednictvím Lesní správy v Lužné. 

V současné době probíhá těžba dřeva a čištění lesů [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Fauna v PP Džbán 

Fauna v největším přírodním parku ČR je srovnatelná se sousedícími oblastmi 

Českého středohoří a Křivoklátska. Na území se běžně setkáme se srncem obecným, 

prasetem divokým, jelenem lesním a z Křivoklátska občas zabloudí daněk evropský. Mezi 

šelmami se zde najde kuna lesní a skalní, hranostaj, jezevec a tchoř tmavý. Velké šelmy 

jako vlk a rys zde byly vyhubeny. Hmyzožravci jsou reprezentováni ježkem východním  

a západním, rejsky a výskytem až patnácti ohrožených druhů netopýrů, např. netopýr 

ušatý, rezavý a vrápenec malý [1]. 

Obrázek č. 8: Těžba dřeva u Pochválovské stráně  
[foto vlastní, 2015]. 
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 Džbán je významným hnízdištěm mnoha druhů ptáků. Ze 154 druhů, 110 druhů 

hnízdí přímo na území parku. Ostatní do území zalétávají pro potravu, nebo se zastavují při 

jarních a zimních tazích. Hnízdiště zde najde např. čáp černý, datel černý, strakapoud, výr 

velký, puštík obecný, sova pálená a skřivan polní. Mezi dravci se zde vyskytuje jestřáb 

lesní, káně lesní, luňák červený a moták lužní. Rybníky obývají labuť velká, potápka roháč 

a ledňáček říční [4]. 

 Velmi početně jsou zastoupeni obojživelníci jako ropucha obecná, ropucha zelená, 

čolek obecný a velký, kuňka obecná, ropucha krátkonohá atd. [1]. 

 Mezi bezobratlé živočichy můžeme zařadit mnoho druhů motýlů, vřetenušek  

a ostatní hmyz. Spatřit zde můžeme otakárka fenyklového a ovocného, cikádu chlumní atd. 

[1].  
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3 PŘÍRODNÍ PAMÁTKY 

  Na území parku se nachází čtrnáct mimořádně chráněných území. Mezi chráněné 

území jsou zařazeny mokřady, rašeliniště nebo lokality vázané na opuku z druhohor. 

V parku byla nalezena řada rostlin, jejíž rozsah je pestrý od teplomilných až po podhorské 

a horské, lze zde najít i pozůstatky z doby ledové. Dále se zde nachází přes třicet 

památných stromů [14]. 

3.1 Národní přírodní rezervace 

 Na území Džbánu byly vyhlášeny dvě národní přírodní rezervace Malý a Velký štít 

a Pochválovská stráň. Obě rezervace jsou od sebe vzdálené cca 3 km a jedná se opukové 

stráně [10]. 

3.1.1 Malý a Velký štít 

 Rezervace byla vyhlášena v roce 1989 na území Vinařic u Loun o výměře 8,61 ha. 

Jedná se o dvě oddělené jihozápadně orientované stráně, které se nachází ve Vinařickém 

údolí 1,5 km jihovýchodně od obce Vinařice, jejich nadmořská výška činí 440 m [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Předmětem ochrany jsou zde plochy ekosystémů opukových skalních hran, které 

dosahují výšky až 15 m. V suti vznikající pod stěnou opuk roste Medvědice lékařská 

a Zimostrázek alpský. Jedná se o druhy, které se na naše území rozšířily v době ledové. 

Obrázek č. 9:  Malý a Velký štít- opuková stráň  
[foto vlastní, 2015]. 
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Medvědice lékařská je přizpůsobena na arktické klima a Zimostrázek alpský na alpínské 

klima a po ustoupení ledovců se dochovaly na místech, kde jsou pro ně obvyklé přírodní 

podmínky. Na svazích osypů se dochoval tzv. suťový les s chudým podrostem. Na plošině 

nad hranou stěny je člověkem uměle vysazený borový nebo smrkový les [15, 10]. 

3.1.2 Pochválovská stráň 

 Rezervace byla vyhlášena 24. února 1989 na území severně od Rakovníka 

v blízkosti vesnic Pochválov a Smilovice. Rezervace má rozlohu 24,3 ha a má protáhlý 

tvar, který dosahuje 1,8 km na délku. Leží na okraji PP Džbán v severozápadní části  

a území zahrnuje strmou stěnu opuky a přilehlé svahy a náhorní parovinu [16]. 

Předmětem ochrany je přirozená opuková stěna, na které se v horních částech 

vyskytuje Medvědice lékařská a Zimostrázek alpský a teplomilné křoviny. Pod opukovou 

stěnou se nacházejí suťové lesy. Jedná se o totožné území jako NPR Malý a Velký štít [10, 

16]. 

3.2 Národní přírodní památky 

Na území Džbánu byly vyhlášeny dvě národní přírodní památky Bilíchovské údolí  

a Cikánský dolík [17]. 

3.2.1 Bilichovské údolí 

 Území NPP Bílichovské údolí bylo chráněné od roku 1929 a postupem času 

se rozšiřovalo, až 11. června 2007 došlo k vyhlášení národní přírodní památky na rozloze 

8,48 ha. Lokalita se nachází 2 km jihozápadně od obce Bílichov na svahu orientovaném 

na severovýchod.  Územím protéká Zlonický potok [17]. 

 V chráněném území se nachází několik svahových pramenišť, nacházejí se zde 

malé bažiny a drobné sesuvy. Předmětem ochrany je v lesním komplexu výskyt kriticky 

ohrožené Kýchavice černé Veratrum nigrum, která roste na prosvětlených místech kolem 

pramenišť. Mezi další ohrožené druhy zjištěné patří Okrotice červená Cephalanthera rubra, 

Hnilák smrkový Hypopitys monotropa a lilie zlatohlávek [17]. 

3.2.2 Cikánský dolík 

 Území bylo vyhlášeno 29. září 1987 na celkové ploše 0,59 ha. Nachází se 1,5 km 

od obce Bílichov na svahu orientovaném k jihu v údolí Samotínského potoka [18]. 



Jiří Krob: Přírodní a kulturní památky na území přírodního parku Džbán 

2015                                                                                                                                                                   18 

 Předmětem ochrany jsou kriticky ohrožené rostlinné druhy svahových slatin  

u pramenišť.  Mezi nejvzácnější patří Lněnka zobánkatá, která se v celé ČR nachází jen 

v této lokalitě a Šašina načervenalá, pro kteru se stal Cikánský dolík posledním ze dvou 

nalezišť v ČR [18]. 

3.3 Přírodní rezervace, přírodní památky a významné krajinné 

prvky 

 Mezi další zvláštně chráněné území se v PP Džbán se řadí Přírodní rezervace 

Louky v oboře Libeň, Pašijová Draha a V Bahnách. Mezi přírodní památky jsou zařazeny 

Kozinecká stráň, Milská stráň, Na Pilavě, Ostrov u Jedomělic a Smečenská rokle. Mezi 

významnými krajinnými prvky jsou registrovány Hlinská stráň, Stráň Kalivody, Klůček, 

Na Pískách - Holedeč, Řevničovská stráň, Stráň Mšec, Stráň v lokalitě Ledence, Svah nad 

silnicí Měcholupy - Želeč, Teplá stráň a Svah pod tratí - Železná. Na území jsou vyhlášené 

i památné stromy, jejich celkový počet je 35 [10]. 

Obrázek Č. 10: Vykreslené NPP, NPR [31 + vlastní]. 
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3.4 Kounovské kamenné řady 

Rovnoběžné Kounovské řady leží na odlehlém místě zhruba uprostřed mezi obcemi 

Kounov, Pnětluky a Domoušicemi, na náhorní plošině Rovina, kde je téměř rovný terén. 

První, kdo popsal tyto kamenné řady, byl zdejší učitel A. Patejdl v roce 1934 a prohlásil 

větu „Na kopci Rovina objevil jsem kamenné řady“. Pravidelné řady kamenů z křemenců, 

křemitých písků a slepenců, jsou poskládány do rozlehlého obdélníku o rozměrech  

250 x 450 m. Řady se táhnou ve směru severojižním a jejich počet byl čtrnáct, možná až 

šestnáct a jsou v rozestupu 13 - 30 m. Samotné kameny mohou vážit až několik tun a dva 

největší byly pojmenovány Pegas a Gibbon. Gibbon má hmotnost přes 6 tun a leží mimo 

pravidelné řady. Celkový počet kamenů napočítaných je min. 2500 kusů [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenná mozaika na plošině Rovina se liší od všeho co je z historie známo, a její 

účel nejsme ani schopni odhadnout. K pochopení významu kamenných řad bylo provedeno 

několik archeologických průzkumů a proběhlo i několik spekulací. Analýza pylových 

zrnek zpod kamenů ukázala, že stavba byla vybudována před obdobím středověku a tak 

vyvrátila spekulaci, že řady vznikly jako hranice políček při parcelování Roviny v 19. st. 

Obrázek č. 11: Kounovské kamenné řady [5]. 
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Mezi další patřila spekulace o přirozeném původu kamenů, pohanském závodišti, 

obranných valech nebo ta nejbizarnější o letišti mimozemšťanů [5]. 

Samotná stavba byla zřejmě soustavou záměrně vztyčených kamenů tzv. menhirů. 

Jedná se o dlouhý kámen, vztyčený do výšky delší stranou, čímž byl umístěn 

do nepřirozené polohy a vyvolával myšlenkové asociace a ztělesňoval abstraktní 

představy. Spekulace uvažuje o prostředníku mezi zemí a nebem, lidmi a bohy a o symbolu 

kultur předků [5, 19]. 

Starý místní název řad byl Božiště, jako místo posvátných obřadů. V roce 1941  

Hornov - Karpatějev usoudil, že se jedná o astronomický sluneční kalendář, jež využívali 

pohanští kněží k určení dne významných jarních slunečních obřadů, při kterých byli 

obětováni i lidé. Astronomickou funkci dále rozvinuli paleoastronomové, kteří zjistili další 

astronomické souvislosti [5]. 

 Stavby podobného charakteru jako na plošině Rovina jsou v blízkém okolí  

u Nečemic a Klučku, kruhy u Hředle, řada na vrchu Špičák. Jejich počet je nesrovnatelně 

menší a všechny řady leží v jedné linii [5, 19]. 

3.4.1 Muzeum Kounovské kamenné řady 

Muzeum nabízí stálou expozici věnovanou Kounovským řadám, která se nachází  

v obci Kounov v domě U Tří lip. Jsou zde shrnuty dosavadní výsledky bádání, vzácné 

dokumenty, včetně prvního publikovaného článku v novinách z roku 1934 a nejstarší 

fotografie z roku 1936 [20]. 

3.4.2 Naučná stezka Kounovské kamenné řady 

Naučná stezka byla otevřena v roce 1987 a během let se upravovala a doplňovala. 

Stezka měla na svém začátku vyprávět jen o historických a astronomických souvislostech 

s kamennými řadami, ale postupem času se rozvinula do historické a přírodní stezky. 

Cílem naučné stezky je seznámit návštěvníky s ojedinělou megalitickou památkou 

Kounovských řad, která je ojedinělá v celé Evropě a s přírodní zajímavostí zdejšího 

Přírodního parku Džbán. Délka stezky je cca 4 km a je na ní umístěno 11 informačních 

panelů [3, 21]. 
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Panely podél naučné stezky č. 1 - Naučná stezka - základní a úvodní informace,  

č. 2 - Geologické zajímavosti, č. 3 - Společenstvo prosvětleného lesního společenstva,  

č. 4 - Významné dřeviny lesních společenstev, č. 5 -  Přírodní společenstvo lesního okraje  

a mýtin, č. 6 - Kamenné řady u Kounova, č. 7 - Původ a účel řad, č. 8 - Největší kameny 

řad, č. 9 - Společenstvo suťového lesa, č. 10 - Hradiště, č.11 - Význam lesa - umělé 

společenstvo listnatého lesa [21]. 

 

 

 

 

 

3.4.3 Naučná stezka Novostrašecko 

 Druhá naučná stezka na území parku byla otevřena v roce 1994 a cílem stezky 

je účastníky provést trasou z nádraží v Novém Strašecí k místu nálezu hlavy keltského 

druida. Dále k Džbánskému buku a soustavě rybníků na potoce Loděnice. Stezka má 

po své trase celkem 17 informačních panelů a délka je necelých 12 km. Cesta vede 

po polních a lesních pěšinách nebo po silniční komunikaci. Stálá expozice Keltského 

osídlení na Rakovnicku je k vidění v muzeu v Novém Strašecí a je zde i vystavená sádrová 

replika keltského druida z 3. století př. n. l. [22]. 

Panely naučné stezky č. 1 - Železniční stanice v Nové Strašecí a trasa, č. 2 - U silnice 

k městu a výhled na město, č. 3 - Lipová alej, č. 4 - Centrum Nového Strašecí, č. 5 - Péče  

o dřeviny, č. 6 - Libeňská obora, č. 7 - Chráněné území Libeňské louky, č. 8 - Chráněná 

území Džbánu, č. 9 - Keltské kultovní místo, č. 10 - Kdo byli Keltové, č. 11 - Mšecké 

Obrázek č. 12: Mapa naučné stezky [21]. 
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Žehrovice, č. 12 - Památné stromy, č. 13 - Geologie Džbánu, č. 14 - Lodenické rybníky,  

č. 15 - Život v rybníku, č. 16 - Lesnictví, č. 17 – Hájovna a trasa [22]. 

  

Obrázek č. 13: Sádrová replika Keltského druida [32]. 
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4 KULTURNÍ PAMÁTKY  

Přírodní park Džbán nebyl vyhlášen jen pro ochranu přírodních zajímavostí 

a ochranu flóry a fauny, ale také pro ochranu kulturních památek, které se na území 

nacházejí v hojném množství. 

4.1 Lidová architektura v Přírodním parku Džbán 

Mezi kulturní památky lze zařadit objekty tzv. lidové architektury. Objekty jsou 

neznámé, málo zmapované a zcela nezdokumentované a ve velké části jim chybí právní 

ochrana. S touto neznámostí objektů se vytrácí i svědectví o životě obyvatel Džbánu [23]. 

Místní stavby byly ovlivněny místními hospodáři, jejich vznik byl spjat s krajinou 

vrchů, lázů a lesů. Většina staveb byla stavěna ze zdejších přírodních materiálů, jako bylo 

dřevo a těžená džbánská opuka. Vzhled staveb byl ovlivněn hospodáři a tak vznikaly 

ve vesnicích statky s pestrými mozaikami na fasádách, ale i uvnitř staveb. Ze džbánské 

opuky byly stavěny všechny druhy staveb, obytné domy, církevní domy, hospodářské 

dvory a celé zemědělské usedlosti. V současné době probíhá dokumentování lidové 

architektury na Džbánsku a usiluje se o vytvoření skanzenu [23]. 

4.1.1 Kostel sv. Markéty 

 Kostel sv. Markéty je postaven ve slohu novogotickém a stojí v obci 

Kroučová. Stavitelem byl František David, který se podílel i na dostavbě svatovítské 

katedrály v Praze. Kostel je postaven ze zdejších zlatavých opukových kamenů a má jednu 

zvláštnost - presbytář neobvykle směřuje na západ a vchod kostela na východ. Otočení 

kostela si vyžádali občané, kteří přispívali na jeho výstavbu. Kostel tak dominuje návsi 

a pomocí otočení se nezastíní za věží kostela při pohledu z návsi. Kostel měl tři zvony, 

ale dva zvony Němci během války sundali a roztavili. Při sundavání jeden zvon padnul  

a prasknul. Podle legendy to bylo zlé znamení pro Němce a s trochou nadsázky by se dalo 

říci, že to znamenalo předpověď pádu Třetí říše [24]. 

4.1.2 Džbánská bílá opuka 

Každá obec na celém jižním Lounsku mívala až několik opukových lomů, 

ze kterých pocházel veškerý stavební materiál pro obec. Opuka byla oblíbeným stavebním  

a obkladovým materiálem, neboť se snadno lámala, měla dobré izolační vlastnosti, byla 

snadno opracovatelná, pevná a lehká a měla dobrou přilnavost k maltě. Architektura 
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zdejších obcí je pozoruhodná opukovými stavbami, které se naprosto liší od typických 

českých chalup, statků a kostelů. Budovy postavené z opuky se nechávaly neomítnuté, 

aby vynikla jejich krása a v Džbánské oblasti tvoří tyto stavby typickou složku zdejší 

lidové architektury [2]. 

Džbánská opuka se charakterizuje světlým okrajovým zbarvením, někdy až do běla, 

s vrstevnatými žilkami tmavšího odstínu, žlutavého i načervenalého. Když se opuka z boku 

osvítí slunečními paprsky, pak zlatavě září [2]. 

Těžba opuky v tak velkém množství je minulostí. Přibližně kolem roku 1950 

se postupně přestala používat jako stavební kámen a byla nahrazena modernějšími 

stavebními hmotami. V dnešní době ji těží podnik Spongilit v lomu na Džbánu mezi 

Třebocí a Mutějovicemi a zpracovává materiál na ozdobné obklady, stavební materiál 

 a sochařské výrobky [25]. 

Firma Spongilit PP, s.r.o., byla založena v roce 1993 a jedná se o českou firmu 

působící na českém trhu od svého založení. Firma se zabývá těžbou opuky jako 

stavebního, obkladového materiálu a štěrkopísku. Těžba opuky probíhá povrchovým 

způsobem pomocí těžebních strojů ve vlastním lomu u Třeboce. Materiál je prodáván 

podle přání zákazníka a dá se snadno upravit řemeslníky. Zákazníci jsou převážně 

ze zahraničí [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Kostel sv. Markéty [foto vlastní, 2015]. 
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4.3 Zřícenina hradu Pravda 

Hrad Pravda se nachází mezi vesnicemi Pnětluky a Domoušice na zalesněném 

vápencovém ostrohu v nadmořské výšce 480 m a je volně přístupný z okolí po značených 

cestách [6]. 

Hrad byl postaven ve 14. st., ale písemné prameny uvádějí rok 1523. Dodnes 

nebylo zjištěno, kdo hrad založil, ani jak si zasloužil své jméno Pravda. Současná podoba 

hradu je z 15. st. Páni z Kolovrat nechali postavit unikátní obranný systém s mohutným 

okružným valem. Hrad byl osídlen do 17. st. a v pozdějších dobách byl hrad udáván jako 

pustý [6]. 

 Samotný hrad měl půdorys trojúhelníkový, byl obehnán vysokou a silnou zdí 

s dřevěným ochozem a před zdí hlubokým příkopem, který byl vylámaný ve vápencové 

skále. Vstup do hradu byl z východní strany dvojitou branou, kterou do 19. st. zdobil 

zaklenutý románský oblouk.  U brány byla postavena místnost pro branného a další hradní 

budovy se táhly od východu podél severní strany a končily v západním cípu 

jednopatrovým palácem. Na jižní straně bývalo staveniště podsklepeno a nejspíše 

se jednalo o sklady surovin [6]. 

  

Obrázek č. 13: Hrad Pravda podle T. Durdika [6]. 
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4.4 Zřícenina hradu Džbán 

Hrad Džbán, někdy také nazývaný Čbán, se nachází 1 km od Mutějovic v okrese 

Rakovník. Zřícenina leží v nadmořské výšce přesahující 500 m, na vrchol vede značená 

turistická stezka. Od roku 1958 je zřícenina chráněná jako kulturní památka České 

republiky [7]. 

Počátky výstavby sahají do pravěku, kdy byl využíván jako ostrožna, předchůdce 

hradu a opevnění. Vznik hradu byl pravděpodobně ve 40. – 50. letech 13. st. a je zařazen 

mezi nejstarší královské hrady.  Stavba hradu byla s obvodovou zástavbou. Vyhloubení 

příkopu kolem hradu mělo za následek porušení opukového podloží, které se následně 

projevilo prasklinami v hradu. Následné opuštění hradu bylo ještě před koncem 13. st. [7]. 

Hrad měl půdorys mnohoúhelníku o rozměrech 60 x 45 m a byl dobře opevněný 

třemi věžěmi na východní straně.  Vnitřní nádvoří bylo obestavěno budovami a přístup 

do hradu byl z východní strany. Pozůstatky po hradu byly na přelomu 19. a 20. st. značně 

poškozeny těžbou opuky a ze tří věží se dochovala jedna [7]. 

Obrázek č. 14:  Hrad Džbán, rekonstrukce hradu [7]. 
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4.5 Železniční muzeum ČD  

 Areál muzea se nachází u obce Lužná u Rakovníka, na okraji křivoklátských lesů, 

na železniční trati Praha – Kladno - Rakovník. Muzeum vzniklo na bývalém místě depa 

ČD v Lužné, které ukončilo provoz v roce 1996. Po ukončení provozu depa zde byla 

zahájena výstavní činnost dobrovolných spolků a na ně navázal vznik Železničního muzea 

českých drah v roce 1999, jedná se o největší železniční muzeum v České republice [26]. 

 Železniční muzeum využívá prostory původní výtopny místo, kde se připravovaly 

parní lokomotivy na cestu na trati z Kladna do Chomutova. Výtopna se od roku 1871 

nacházela v obvodu stanice Lužná, avšak rostoucí provoz vedl k vybudování nové 

prostornější výtopny u kladenského zhlaví, jedná se o úsek, kde se větví koleje. Některé 

historické budovy v areálu musely být zbourány, např. montovna pro parní lokomotivy. 

Hlavní část původní výtopny zůstala zachována a to včetně technologického vybavení 

pro provoz parních lokomotiv [26]. 

 Expozice v muzeu obsahuje nejstarší historii parních lokomotiv, objasnění jejich 

principu, blok o historii Buštěhradské dráhy a součástí expozic je i video promítání. Mezi 

vystavěnými exponáty se najdou parní lokomotivy různých druhů, motorové lokomotivy, 

historické nákladní vozy, osobní vozy, poštovní vozy a úzkokolejka o rozchodu 800 mm, 

která pochází z podniku kladenských hutí POLDI [26]. 

Obrázek č.14: Plánek muzea ČD. Zdroj- internet Obrázek č. 15:  Plánek muzea ČD [26]. 
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4.6 Vývoj turistiky v PP Džbán 

Cestování na území PP Džbánu bylo po dlouhou dobu výhradou šlechty a bohatých 

měšťanů, kteří se zde jezdili bavit do lesů lovem zvěře.  Mezi další společenské akce, které 

zvýšily turistickou návštěvnost, byly církevní poutě, které se konaly v Dolním Ročově. 

K širšímu rozvoji turismu mezi obyčejné lidi pomohla výstavba železnice, která dopravila 

turisty na dané místo za kratší dobu. Na území parku vedla Lánská koněspřežka, která 

vedla z Prahy přes Kladno až do Lán. Koněspřežka byla v provozu od roku 1830 a po 

čtyřech letech byla uzavřena kvůli neekonomickému provozu. Na trať nastoupila pára  

a byla vybudována nová železniční dráha roku 1871 z Žatce do Lužné. Dalším posunem 

byl vznik Klub českých turistů, který vyznačoval turistické trasy a vytvářel mapy.  

V oblasti Džbánu byly vyznačené první stezky na zříceninu hradu Pravda a Džbán [27]. 

Za druhé světové války zde turistický ruch naprosto ustal. Územím parku se táhla 

hranice mezi nacistickým Německem a protektorátem Čechy a Moravy. Zničený systém 

značených turistických tras se podařilo obnovit až během 60. let [27]. 

Přelomem 20. a 21. st. se území PP Džbán dočkává rozvoje turismu a vznikají zde 

naučné stezky, cyklostezky, na vyvýšených místech se stavějí rozhledny,  

např. na Mackově hoře a v Líském. Ukazatelé jsou umístěny na silničních komunikacích a 

lákají turisty na zajímavá místa zdejšího parku, kde probíhá obnova dosud zanedbávaných 

památek. Své místo si zde našli i chataři, kteří zde vytváří chatařské oblasti u zdejších 

rybníků a jezdí si sem odpočinout [27]. 

  

Obrázek č. 16: Rozhledna na Mackově hoře [33]. 
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5 PROPAGACE 

Přírodní park Džbán je významným turistickým centrem mezi třemi městy Žatcem, 

Rakovníkem a Lounama. Další rozvoj ve vztahu k cestovnímu ruchu na tomto území 

je vzájemná spolupráce měst a vesnic nacházejících se v parku. Jejich spolupráce by měla 

vést k vytvoření dalších informačních center zaměřených na Džbánsko, vytvoření nových 

propagačních letáků a brožur a jejich následná dostupnost v internetové podobě. Dále 

vytvoření internetových stránek parku a v okolí umístit reklamní poutače ve formě plakátů.  

Informační kancelář v Krupé má sídlo ve středu mikroregionu Poddžbánsko, 

na frekventované silnici Řevničov – Praha. V kanceláři je možnost získat podrobnější 

informace a turistické materiály k PP Džbán. Kancelář nabízí informace o ubytování, 

cykloturistice, poddžbánském pivovaru v Mutějovicích, turistické známky, mapy 

a brožury. Otvírací doba od pondělí do pátku, o víkend funguje telefonické spojení [28]. 

  

Obrázek č. 17: Informační kancelář Krupá [foto vlastní, 2015]. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo poukázat na hlavní význam Přírodního parku Džbán, 

který se nachází mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve  

a Kladensko – rakovnické pánve. PP Džbán se stal největším přírodním parkem České 

republiky a jedná se o rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky cenné území, se kterým se pojí 

zajímavá historie, jak o vzniku krajiny tak i o ochraně samotné fauny a flory. 

Díky poznatkům získaným při tvorbě této bakalářské práce na území Přírodního 

parku Džbán, autor dospěl k závěru, že by měla mít řada zajímavých lokalit, ať už se jedná  

o přírodní nebo kulturní památky lepší propagaci a měly by se investovat peníze 

do zpřístupnění těžce přístupných přírodních památek. Některé přírodní památky, jako 

např. Pochválovská stráň, nemají vybudovanou žádnou přístupovou cestu, ani propagaci. 

Velký rozvoj posledních let na území parku se týká chatových a rekreačních oblastí.  

Charakteristické ubytování je v samostatných dřevěných chatkách a v poslední době 

se objevují i zděné chatky. Chatové oblasti jsou umístěné pod lesními porosty a v okolí 

rybníků a uměle vyrobených hasičských nádrží, které se v letním období čistí a využívají 

se ke koupání. Přísun lidí do území parku je pouze v letní sezóně. 

Samotný cestovní ruch v PP Džbán by si zasloužil větší pozornost a tím i větší zájem 

turistů. Tomu však musí předcházet propagace, která zde chybí. Vybudování a zpřístupnění 

stezek k přírodním a kulturním památkám společně s informačními tabulemi. Park 

má mnoho zajímavostí, které by mohl nabídnout, ale informování o nich není většinou 

ani v přilehlých vesnicích a tak je turista odkázán sám na sebe a vlastní orientační smysl.  
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