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CHKO KŘIVOKLÁTSKO – SKRYJSKÁ JEZÍRKA 

Spodní skryjské jezírko 

Úvod 
Skryjská jezírka jsou dvě malá jezírka na 
rozhraní okresů Rokycany v Plzeňském kraji 
a Rakovník ve Středočeském kraji v České 
republice. Leží v nadmořské výšce 270m. 
Jezírka jsou od sebe vzdálená jen několik 
metrů a každé z nich má délku přibližně 
30m, šířku 10m a plochu asi 150m². Přírodní 
rezervace Jezírka o celkové rozloze 60ha se z 
větší části nachází na území Středočeského 
kraje (pouze západní částí zasahuje do kraje 
Plzeňského) a je v péči AOPK ČR – 
regionálního pracoviště Střední Čechy. 
 

Vyhledávané místo uměleckými fotografy 

Turistika se nedoporučuje s kočárky 

Co jsou Jezírka a jejich vznik 
Přírodní rezervace Jezírka (Skryjská jezírka) se 
nachází v údolí Zbirožského potoka nedaleko 
obce Skryje. Jezírka mají rozlohu necelých 60ha 
a spadají pod Chráněnou krajinnou oblast 
Křivoklátsko. Nejznámějším místem je zde skalní 
průrva na Zbirožském potoce, za kterou následuje 
přirozeně vytvořené malé jezírko, které spolu se 
skalami tvoří zákoutí jako z pohlednice. Kolem 
jezírka vede modrá turistická trasa Skryje - 
Zbiroh, která se dá obtížněji projet i na kole. 
Skryjská jezírka jsou návštěvníkům volně 
přístupná po celý rok. 
 

Horniny sopečného původu - dacity - tvoří 
okolní skalní stěny zejména horního jezírka, 
které je jimi obklopeno. Díky vertikálním 
puklinám došlo k proříznutí soutěsky. Nejužší 
místa soutěsky následně zahradily nanesené 
balvany a za touto hrází pak vznikla jezírka po 
vydatných deštích v roce 1872. Jezírka a okolí 
obce Skryje proslavil známý francouzský 
inženýr a badatel Joachim Barrande, který zde 
objevil významná paleontologická naleziště 
zkamenělin. 
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Fauna a flóra v okolí Jezírek 
 

 

Zajímavosti v okolí 
 

Památník Joachima Barrande - V oblasti 
kolem Skryjí se zachovalo mnoho zkameněli, 
z nichž nejznámější jsou Trilobiti. Jejich 
zkoumáním se proslavil francouzský inženýr a 
badatel Joachim Barrande, který jim zasvětil 
většinu svého života a také proslavil místní 
oblast. Sbírku trilobitů můžete vidět také v 
muzeu Tomáše Garyka Masaryka v 
Rakovníku. 

 
Zámek Zbiroh - Vznik zámku Zbiroh se datuje 
na 13. století. Vydáte-li se na prohlídku v 
pondělí, zažijete neopakovatelnou 
středověkou hostinu s programem. Okusíte 
dobová jídla a zažijete středověkou atmosféru. 

 
Muzeum požární ochrany Hasičského 
záchranného sboru - Jediné muzeum 
profesionální hasičů v ČR nabízí 120 ks velké 
hasičské techniky historické i novodobé! 
Najdete zde hasičskou techniku a výstroj od 
poloviny 18. století až dodnes. Nejstarším 
kouskem je zápřahová ruční hasící stříkačka z 
roku 1746. 

 
Kostel Sv. Archanděla Michaela - Skryjský 
kostel se nachází v samotném středu obce. 
Kostel je zmiňován již v polovině 14. století, 
ale dnešní stavba vznikla teprve v roce 1713. 
Objekt je zařazován do barokní kultury a 
umění. 
 
 
 

 

 

Zbirožský potok a jeho okolí jsou bohatě 
obydleny živočichy. Z ptáků se zde vyskytuje 
konipas horský (Motacilla cinerea). V 
potočních tůních sbírá pod vodou hmyz skorec 
vodní (Cinclus cinclus), vzácně zde loví 
drobné rybky ledňáček říční (Alcedo atthis). 
Bohatý podrost křovin je vhodný pro hnízdění 
mnoha druhů drobných pěvců, jako jsou 
pěnice, drozdi a budníčci. Potok je také 
příležitostným lovištěm čápa černého (Ciconia 
nigra). Velké množství hmyzu je potravní 
příležitostí pro pstruhy obecné, jelce 
proudníky nebo vzácné vranky obecné (Cottus 
gobio) a raky říční (Astacus astacus). K 
nejčastějším druhům bezobratlých pod vodní 
hladinou patří blešivec obecný, pod kameny se 
vyvíjí nymfy jepic, pošvatek, vážek, motýlic a 
chrostíků. Na kamenných drolinách žijí vzácní 
plži Pupilla triplicata a Vertigo alpestris. 
 
Flóra je v okolí přírodní rezervace Jezírka 
velmi pestrá. Roste zde kolem 250 druhů 
cévnatých rostlin. Lesní společenstvo tvoří 
habrové javořiny s jedlí bělokorou (Albies 
alba), domácí druhy javorů (Acer sp.), jilmy 
(Ulmus sp.) a silně ohrožený tis červený 
(Taxus baccata). Velmi pestrá je zde druhová 
skladba keřů s výskytem lísky obecné 
(Corylus avellana), rybízem alpínským (Ribes 
alpinum), bezem černým (Sambucus nigra), 
svídou krvavou (Swida sanguinea) či 
řešetlákem počistivým (Rhamnus catharticus). 
Skalní porost tvoří jalovec obecný (Juniperus 
communis) a keřovitý jeřáb muk (Sorbus aria). 
Na dně údolí ve vlhčích stinných oblastech 
najdeme vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), 
krabilici chlupatou (Chaerophyllum hirsutum) 
a řeřišník Hallerův (Cardaminopsis halleri). 
Časně z jara vykvétá na skalách také tařice 
skalní (Aurinia saxatilis). Západní okraj 
rezervace tvoří až 130 let staré jedle bělokoré. 

 
 

 

 Cesta ke Skryjským jezírkům 
Vhodným místem pro začátek trasy ke Skryjským jezírkům je tzv. Slap (místo u podmokelské hájovny), kde údolí 
potoka překračuje cesty ze Skryjí do Podmokel. U mostu je upravené parkoviště,Trasa Skryjská jezírka od kterého je 
to zhruba 1 km k jezírkům po modré značce. Na túru se ovšem dá vydat i z druhé strany - ze Skryjí. Vybrat si můžete 
trasu po modré značce přímo z obce Skryje nebo asfaltku, která spojuje chatařskou oblast s obcí. Po této cestě dorazíte 
až na místo zvané Na Slapnici, odkud musíte pokračovat dál proti proudu Zbirožského potoka. Cesta vede místy po 
kamenech v korytu potoka, přes skalní stupně nebo překračuje potok mo dřevených mostcích. Cyklisté trasu mohou 
absolvovat také, avšak velmi obtížně. Trasa není vhodná pro maminky s dětskými kočárky, průchod s ním je prakticky 
vyloučen. Auto si můžete zaparkovat v obci Skryje. Blíže si trasu můžete prostudovat na turistické mapě. 
 


