Rokytka vytváøí v okolí Královic dokonce peøeje

CHRÁNÌNÁ ÚZEMÍ
PØÍRODNÍHO PARKU
ROKYTKA

Letecký pohled na sv. Markétu

Pøi ichtyologickém prùzkumu zde byla zjištìna øada druhù ryb.
K nejhojnìjším patøí plotice obecná.
Park pøedstavuje úzký pás zpestøující jinak jednotvárnou polní krajinu, která se táhne po jeho obou stranách. Z hlediska ekologického
pøedstavuje typický stream-koridor, tj. údolí s vodním tokem umožòujícím šíøení rùzných rostlin i živoèichù, kteøí se jinak v okolí nevyskytují. V našem pøípadì jde o druhy šíøící se z vlhèí, chladnìjší
pahorkatiny na jihu smìrem do nižší, odlesnìné oblasti dále na
severu. Oblast parku i jeho okolí zatím nenabyla pøímìstského charakteru a zachovala si venkovský vzhled. Pøírodní ráz si nejlépe
zachovala lesnatá partie nad Nedvìzím, kde je dnes vyhlášena
pøírodní rezervace Mýto. Nejlepší èas pro návštìvu oblasti pøedstavuje èasné jaro, kdy si mùžeme vychutnat krásu hájové kvìteny
v èele se sasankami a dymnivkami.
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Rokytka
Vyhlášen v roce 1990 na ploše 137 ha
Osou tohoto pøírodního parku je potok Rokytka, který
pøedstavuje kromì Vltavy a Berounky nejvìtší
a nejdelší vodní tok na území Prahy (délka toku
36,2 km, z toho 31,5 km na území Prahy).
Souèástí pøírodního parku je objekt zámku a obory
v Kolodìjích, stejnì jako zvláštì chránìné území
Mýto s pozoruhodnými geomorfologickými jevy
(boèní eroze Rokytky).

Vzhledem k tomu, že se jedná o pomìrnì mìkké horniny, jsou vìtšinou
svahy údolí pozvolné. Rokytka si zde razí svoji cestu poslušna pouze
zákonù gravitace a tak zde mùžeme pozorovat pøirozenì meandrující
tok. Øeka teèe ve svých vlastních náplavech a tak si zvláštì za povodní
vytváøí èas od èasu nové koryto. Jedná se o tzv. divoèení øeky, což je
jev, který je v èeské kulturnì pøemìnìné krajinì pomìrnì vzácný.
Údolí Rokytky tak pøedstavuje jiný svìt, který bychom pøi prùchodu
okolní, po staletí zemìdìlsky využívanou plochou krajinou, ani
neèekali. Mìlké potoèní údolí má zachovaný pùvodní charakter
s èernýšovou dubohabøinou a habrovou javoøinou na svazích, s luèní
nivou a suchomilnou skalní vegetací na výchozech skalek.
Pøírodní rezervace slouží jako útoèištì druhù, které mizí z okolní
zemìdìlsky využívané krajiny. K zajímavým druhùm patøí koniklec
luèní èeský a køivatec èeský. Z motýlù tu mùžeme vidìt napøíklad
otakárka ovocného, okáèe rosíèkového èi okáèe skalního. Z ptákù zde
hnízdí napø. budníèek lesní, králíèek obecný a šoupálek dlouhoprstý.
Pøírodovìdecký prùzkum tu zaznamenal 22 druhù savcù, mj. rejska
malého, norníka rudého a hrabošíka podzemního.
Na Rokytce se rozkládá øada menších rybníkù, které zlepšují mikroklima okolní krajiny a v minulosti byly i dùležitou souèástí hospodáøského využívání oblasti.
V severní èásti pøírodního parku Rokytka se nachází
pùvodnì ranì gotický kostel sv. Markéty, pøestavìný v l. 1739–1740
Letecký pohled na zalesnìné údolí Rokytky od jihozápadu. V pozadí vlevo Køenice

Osou tohoto pøírodního parku je potok Rokytka, který pøedstavuje
kromì Vltavy a Berounky nejvìtší a nejdelší vodní tok na území Prahy
(délka toku 36,2 km, z toho 31,5 km na území Prahy).
Souèástí pøírodního parku je objekt zámku a obory v Kolodìjích,
stejnì jako zvláštì chránìné území Mýto s pozoruhodnými geomorfologickými jevy (boèní eroze Rokytky).
Nachází se pøi východní hranici pražského území a vyznaèuje se velmi
protáhlým úzkým tvarem, který je dán mìlkým údolím Rokytky
zaøíznutým do bezlesé zemìdìlské krajiny Øíèanské plošiny. Údolí je
zahloubeno do bøidlic a drob mladších starohor štìchovické skupiny.
Jen na severním konci parku u Hájku vystupují bøidlice a pískovce
spodního ordoviku. Z pùd pøevažují kambizemì a hnìdozemì, na
údolních svazích s ploškami rankerù. Jižní konec leží u Radešovic a
Pacova, severní tvoøí okraj Kolodìjské obory. V pøírodním parku se
nacházejí dvì menší obce – Nedvìzí a Královice, na severu pak na
levém bøehu Rokytky Hájek. Jde z velké èásti o kulturní krajinu podél
vìtšího potoka s lukami, bøehovými porosty a menšími ostrùvky køovin
na nevysokých údolních stráních. Jen v jižní èásti se rozkládá vìtší
lesní komplex pøírodní rezervace Mýto, v nìmž se uplatòují pøedevším
dubohabøiny ptaèincové olšiny a habrové javoøiny pøerušované
louèkami v nivì, dnes neobhospodaøovanými. Rokytka zde tvoøí
pøirozené meandry. V pøírodním
parku se vyskytuje hájová
kvìtena a dosti zajímavá
fauna bezobratlých, mimo
jiné i plž význaèný pro
teplé háje Sphyradium
doliolum. Na silnì zarùstajících skalách se ještì
udrželo nìkolik malých populací køivatce èeského.

Nad severním okrajem pøírodního parku se rozkládá obora zámku
v Kolodìjích. Do pøírodního parku nebyla zahrnuta, nebo zámek byl
v minulosti využíván pro vládní úèely (letní sídlo prezidenta T. G.
Masaryka, pozdìji sloužil pro výjezdní zasedání èeskoslovenské a
èeské vlády). V nedávné dobì se stal zámek i pøilehlá obora pøedmìtem restituce. Doufejme, že pøinejmenším obora bude zpøístupnìna
veøejnosti. V každém pøípadì se jedná o nejvìtší lesní a pøírodnì
krajináøský komplex v širokém okolí, který by mìl být posuzován mj.
v kontextu s navazujícím pøírodním parkem. Zde se také nalézá možná
nejstarší památný strom na území hl. m. Prahy – dub Karla IV.
Dále proti proudu Rokytky leží ostrožna Markéta, která byla v minulosti
7,5 ha velkým slovanským hradištìm. Dodnes se zde zachovaly až
7 metrù vysoké valy (vnìjší je dlouhý 340 metrù) a až 11 metrù široký
pøíkop. Zdá se, že hradištì hrálo dùležitou roli zvláštì v 11. a 12. století,
kdy sloužilo k ochranì stezky vedoucí z Prahy do východních Èech.
Bylo však obýváno až do støedovìku a údajnì právì zde v r. 1296
porodila královna Guta, manželka Václava II., dceru Markétu. Pozdìji
zde byl vybudován gotický kostel zasvìcený sv. Markétì. Kostel byl
renesanènì, pozdìji baroknì pøestavìn a jeho nevšední achitektura
dodnes pøitahuje pozornost.
V pøírodním parku leží také obec Královice, jež je poprvé pøipomínána
v r. 1207. Je pravdìpodobné, že právì ve 13. století svým významem
zastínila blízké slovanské hradištì. Nejvìtší památkou je 20 metrù
vysoká gotická tvrz, jejíž poèátek se klade do 13. století. Na návsi jsou
staré lípy, které se však svým stáøím nemohou s gotickou tvrzí rovnat.
Památné stromy – lípu a dub, najdeme i v nedalekém Nedvìzí, které je
rovnìž souèástí pøírodního parku.
Nejvìtší pøírodní hodnotou této oblasti je pøírodní rezervace Mýto,
která se táhne jižnì od obce Nedvìzí. Tvoøí ji údolí Rokytky s pøirozenì
zalesnìnými svahy a údolními loukami. Ve stìnách údolí jsou výchozy
starohorních modrošedých bøidlic štìchovické skupiny, které mají
místy silnou pøímìs písku.

