Odlezské jezero
Jezero s přilehlým lesnatým svahem v údolí Mladotického potoka asi 2 km západně od
Potvorova. Lokalita je největším přírodním hrazeným jezerem v ČR. Délka jezera je téměř
500 m, šířka 70 - 100 m a průměrná hloubka dosahuje 8 - 9 m. Chráněné území leží v těsném
sousedství železnické trati Plzeň - Žihle a je přístupné po žluté značce turistické cestě z
Odlezel, případně po modře značné turistické cestě od železniční zastávky Potvorov.

Hromnické jezírko
Zatopený jámový lom ("oprám") po těžbě kamenečných břidlic na návrší na severovýchodním
okraji Hromnic. Území je přístupné z Hromnic po polní cestě odbočující na okraji obce ze
silnice do Žichlic (po zeleně značné turistické cestě). Svým ojedinělým charakterem je
významnou atraktivitou turistického ruchu této oblasti.

Osojno
Západní svah lesnatého vrchu Hůrka nad dvorem Osojno, asi 1,5 km severně od Dražně a 1,5
km východně od Hvozdu. Chráněné území je přístupné po polních cestách od dvora Osojno a
od osady Bažantnice. Vstup do porostů chráněného území mimo lesní cesty není dovolen.

U báby - U lomu
Skupina žulových balvanů při východním okraji lesního komplexu asi 1,5 km severozápadně
od Žihle a asi 3 km východně od Nového Dvora. Obě části chráněného území mají kromě
značné vědecké hodnoty jako doklad forem rozpadu žuly též význam jako vyhledávaná
turistická atraktivita. Území je přístupné po žluté značené turistické cestě ze Žihle, případně
řadou neznačených lesních cest z okolních obcí.

Břidlicové lomy
Rabštejn nad Střelou je nejmenší město v Evropě. V současné domě má 38 obyvatel a na jeho
území se nachází významná lokalita těžby břidlic. Tato břidlice byla použita jako krytina na
chrám sv. Víta a Mostecké věže v Praze. V minulosti byla používána i na střechy domů v
regionu. Přírodně zajímavým areálem prochází naučná stezka Rabštejn. V městečku se
nachází i zámek a zříceniny gotického hradu. Na návrší byla vybudována soukromá
hvězdářská stanice. V oblasti Rabštejna začíná i line bunkrů z II. svět. války. Přes řeku Střelu
vede třetí nejstarší most v Čechách.

Kozelka
Doubravický vrch mezi Doubravicí a Mezím, asi 4,5 km západně od Manětína a asi 2 km
severně od Nečtin. Území je přístupné pro veřejnost po polních a lesních cestách z přilehlých
obcí, nejvhodněji od jihu z Doubravice. Skalní útvary představují velmi atraktivní
horolezecký terén, je do některých částí chráněného území povolen vstup organizovaným
skupinám horolezců po předchozím ohlášení na polesí Hrad Nečtiny.

Rohatiny
Chráněná oblast na levém břehu řeky Střely u Dolního Hradiště. Je zajímavá porostem
společenství suťových lesů. Území této oblasti je nezasažené hospodářskou činností člověka a
tak se zde zachovala neporušená rostlinná společenstva.

Střela
Část údolí řeky Střely včetně přilehlých svahů v úseku od Rabštejna nad Střelou po Černou
Hať. Chráněným územím prochází v údolí nivě Střely zeleně značená turistická cesta z
Rabštejna nad Střelou do Mladotic (žel. zastávky). Řada dalších přístupů do rezervace je z
boků údolí polními a lesními cestami ze všech okolních obcí. V r. 1979 byla vybudována
naučná stezka, která v okruhu dlouhém asi 8 km se 14 zastávkami podává přehled o všech
zajímavostech tohoto území.

Radimova lípa
Při silnici z Kralovic do Mladotic u rozcestí v osadě Mariánský Týnec. Lípa velkolistá stará
přes 300 let, výška stromu 16 m, obvod kmene 381 cm. Strom se nachází při silnici přímo u
křižovatky v osadě Mariánský Týnec, při červeně značené turistické cestě z Kralovic do Plas.

Kongresovka
Uprostřed historického areálu plaského kláštera nechal vysadit kníže Metternich lípu na
oslavu vítězství ve Vídeňském kongresu v r. 1815. Lípa byla při vichřici 21.8.1980 stržena a
pokračovatelem je výmladek z původního kořenového systému.

Lomanský dub I.
Při silnici Plasy - Dražeň, asi 400 m severozápadně od dvora Lomany. Je nejmohutnějším a
nejstarším chráněným stromem na okrese (700 let). Výška 28m, obvod kmene 776 cm. Objekt
se nachází při silnici, v trase zeleně značené turistické cesty z Plas do Dolní Bělé.

Lomanský dub II.
Při silnici Plasy - Lomnička, asi 200 m jihozápadně od dvora Lomany. Dub letní významného
vzrůstu a stáří asi 500 let. Při výšce 21 m dosahuje obvodu kmene 744 cm. Strom se nachází u
silnice z Plas do Lomničky, při zeleně značené turistické cestě z Plas do Dolní Bělé.

Alej vzdechů
Pravý břeh řeky Střely v Plasích je lemován impozantní alejí lip. Alej tvoří v současné době
200 lip ve stáří 170-180 let. Bývala v minulosti vycházkovou trasou obyvatel a v 90. letech
prošla významnou regenerací, a tak zůstala zachována pro budoucí generace.

Dubensko

V lesnatém severním a severovýchodním svahu vrchu Dubensko na pravém břehu potoka
Javornice, asi 3 km východně od Chříče. Chráněné území je veřejnosti přístupné po lesních
cestách, vstup do porostů mimo cesty není dovolen. Příchod k rezervaci je nejvhodnější po
polní a lesní cestě odbočující asi 1 km východně od Chříče ze silnice do Zvíkovce nebo z
červeně značené turistické cesty vedoucí údolím Javornice.

Rožanský dub
V remízku asi 500 m západně od dvora Rohy, vlevo od silnice z Bohů do Kozojed. Dub letní
starý přes 300 let, mohutného a pěkného vzrůstu. Výška stromu 17 m, objem kmene je 535
cm, v minulosti byl poškozen bleskem. Po polní cestě od dvora rohy (asi 1 km jižně od
Brodeslav) západním směrem.

