Přírodní park Rokytka
V červenci 2010 vydal Odbor ochrany prostředí MHMP druhou sadu letáků s informacemi o přírodních parcích v Praze. Součástí této
sady je leták Přírodní park Rokytka.
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Použité texty byly převzaty z brožury Přírodní park Rokytka vydané v roce 2010 Odborem ochrany prostředí MHMP s doplněním dílčích
informací o pražských lesích a lesoparcích, studánkách, trasách podél potoků a dalších turisticky i přírodovědecky zajímavých místech
v dané lokalitě.

brožura ve formátu PDF ke stažení (vel. souboru 255 kbyte)

Orientační mapka:

Naše tipy k návštěvě a k rekreaci:

Podrobné informace:

Nachází se pi východní hranici pražského území a vyznauje se velmi protáhlým úzkým tvarem, který je dán mlkým údolím
Rokytky zaíznutým do bezlesé zemdlské krajiny íanské plošiny. Údolí je zahloubeno do bidlic a drob mladších starohor
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štchovické skupiny. Jen na severním konci parku u Hájku vystupují bidlice a pískovce spodního ordoviku. Z pd pevažují
kambizem a hndozem, na údolních svazích s ploškami ranker. Jižní konec leží u Radešovic a Pacova, severní tvoí okraj
Kolodjské obory. V pírodním parku se nacházejí dv menší obce – Nedvzí a Královice, na severu pak na levém behu
Rokytky Hájek. Jde z velké ásti o kulturní krajinu podél vtšího potoka s lukami, behovými porosty a menšími ostrvky kovin
na nevysokých údolních stráních. Jen v jižní ásti se rozkládá vtší lesní komplex pírodní rezervace Mýto, v nmž se uplatují
pedevším dubohabiny ptaincové olšiny a habrové javoiny perušované loukami v niv, dnes neobhospodaovanými. Rokytka
zde tvoí pirozené meandry. v pírodním parku se vyskytuje hájová kvtena a dosti zajímavá fauna bezobratlých, mimo jiné i
plž význaný pro teplé háje Sphyradium doliolum. Na siln zarstajících skalách se ješt udrželo nkolik malých populací kivatce
eského.
Nad severním okrajem pírodního parku se rozkládá obora zámku v Kolodjích. Do pírodního parku nebyla zahrnuta, nebo
zámek byl v minulosti využíván pro vládní úely (letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka, pozdji sloužil pro výjezdní zasedání
eskoslovenské a eské vlády). v nedávné dob se stal zámek i pilehlá obora pedmtem restituce. Doufejme, že pinejmenším
obora bude zpístupnna veejnosti. v každém pípad se jedná o nejvtší lesní a pírodn krajináský komplex v širokém okolí,
který by ml být posuzován mj. v kontextu s navazujícím pírodním parkem. Zde se také nalézá možná nejstarší památný
strom na území hl. m. Prahy – dub Karla IV.

V pírodním parku leží také obec Královice, jež je poprvé pipomínána v r. 1207. Je pravdpodobné, že práv ve 13. století
svým významem zastínila blízké slovanské hradišt. Nejvtší památkou je 20 metr vysoká gotická tvrz, jejíž poátek se klade
do 13. století. Na návsi jsou staré lípy, které se však svým stáím nemohou s gotickou tvrzí rovnat. Památné stromy – lípu a
dub, najdeme i v nedalekém Nedvzí, které je rovnž souástí pírodního parku.
Nejvtší pírodní hodnotou této oblasti je přírodní rezervace Mýto, která se táhne jižn od obce Nedvzí. Tvoí ji údolí Rokytky s
pirozen zalesnnými svahy a údolními loukami. Ve stnách údolí jsou výchozy starohorních modrošedých bidlic štchovické
skupiny, které mají místy silnou píms písku. Vzhledem k tomu, že se jedná o pomrn mkké horniny, jsou vtšinou svahy údolí
pozvolné. Rokytka si zde razí svoji cestu poslušna pouze zákon gravitace a tak zde mžeme pozorovat pirozen meandrující
tok. eka tee ve svých vlastních náplavech a tak si zvlášt za povodní vytváí as od asu nové koryto. Jedná se o tzv. divoení
eky, což je jev, který je v eské kulturn pemnné krajin pomrn vzácný. Údolí Rokytky tak pedstavuje jiný svt, který bychom pi
prchodu okolní, po staletí zemdlsky využívanou plochou krajinou, ani neekali. Mlké potoní údolí má zachovaný pvodní
charakter s ernýšovou dubohabinou a habrovou javoinou na svazích, s luní nivou a suchomilnou skalní vegetací na
výchozech skalek.
Pírodní rezervace slouží jako útoišt druh, které mizí z okolní zemdlsky využívané krajiny. k zajímavým druhm patí koniklec
luní eský a kivatec eský. z motýl tu mžeme vidt napíklad otakárka ovocného, okáe rosíkového i okáe skalního. z pták zde
hnízdí nap. budníek lesní, králíek obecný a šoupálek dlouhoprstý. Pírodovdecký przkum tu zaznamenal 22 druh savc, mj.
rejska malého, norníka rudého a hrabošíka podzemního.
Na Rokytce se rozkládá ada menších rybník, které zlepšují mikroklima okolní krajiny a v minulosti byly i dležitou souástí
hospodáského využívání oblasti. Pi ichtyologickém przkumu zde byla zjištna ada druh ryb. K nejhojnjším patí plotice
obecná.
Park pedstavuje úzký pás zpestující jinak jednotvárnou polní krajinu, která se táhne po jeho obou stranách. z hlediska
ekologického pedstavuje typický stream-koridor, tj. údolí s vodním tokem umožujícím šíení rzných rostlin i živoich, kteí se
Strana 2 z 3

jinak v okolí nevyskytují. v našem pípad jde o druhy šíící se z vlhí, chladnjší pahorkatiny na jihu smrem do nižší, odlesnné
oblasti dále na severu. Oblast parku i jeho okolí zatím nenabyla pímstského charakteru a zachovala si venkovský vzhled.
Pírodní ráz si nejlépe zachovala lesnatá partie nad Nedvzím, kde je dnes vyhlášena pírodní rezervace Mýto. Nejlepší as
pro návštvu oblasti pedstavuje asné jaro, kdy si mžeme vychutnat krásu hájové kvteny v ele se sasankami a dymnivkami.
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