
Rokytka

Rokytka pramení nedaleko Říčan, 
meandruje lesem přes žulové balvany 
a přivádí čistou a chladnou vodu do 
Jurečku. Když se rozvodní, stává se 
rizikem pro zástavbu v Praze. Údolí 
Rokytky bylo už za první republiky 
oblíbeným cílem výletníků, bylo tu 
vybudováno dokonce lesní divadlo. 
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Nově
vybagrovanou 
tůňku hned 
první rok 
zabydlely 
stovky pulců

Lesem do koupališť
Rokytka nad Jurečkem protéká 

lesem přes žulové balvany a její břehy 

lemují kapradiny a kozlíky. Tok Rokytky 

v místě, kde se vlévá do Vltavy, v minu-

losti nejspíš lemovalo vrbové proutí (sta-

ročesky „rokytí“). Podle něho dostala 

svůj název, který je doložen už v Kristiá-

nově legendě. Rokytka napájí chladnou 

vodou nejen Jureček, ale je zdrojem vody 

i pro staré koupaliště (místní mu říkají 

Koupadlo nebo Starák). Voda do něj vtéká 

od jezu, u kterého můžete sejít z hlavní 

cesty a pokračovat přímo podél potoka. 

Od Jurečku pokračuje její tok přes 

nádrž Pacov (tzv. Bahnivku) přes přírodní 

rezervaci Mýto dál směrem k Praze. Tady 

v jejích kolmých březích hnízdí v norách 

ledňáčci. Když se Rokytka rozvodní, 

může ohrozit domy až v Libni, jako se 

to stalo například při povodních v roce 

2013. Proto byly na Rokytce obnoveny 

meandry na Čihadlech v Praze-Kyjích, 

kde se může voda volně rozlévat do 

plochy suchého poldru. Meandry (říční 

zákruty) totiž zpomalují tok, usnadňují 

rozlévání mimo koryto a snižují tak 

ničivou sílu vody při povodni. Dalším 

opatřením pro zadržení vody v krajině 

je vytvoření umělých tůní, ty byly v roce 

2020 vybagrovány za starým koupadlem 

a slouží také k rozmnožování obojživel-

níků. 

Voda v Rokytce nad Jurečkem se při-

rozeně čistí díky tomu, že meandruje 

lesem a okysličuje se tokem přes kameny. 

Proto v ní můžeme najít chrostíky a další 

vodní bezobratlé citlivé na kvalitu vody. 

Ani Rokytka však není ušetřena znečiš-

tění lidskou činností. Pramení mezi poli u Tehovce, 

takže do ní stéká při přívalových deštích půda 

i hnojiva. Koryto je pak plné bahna, které se částečně 

ukládá při rozlití toku na Vojkovské louce, velké 

množství se však dostává až do Jurečku. V současné 

době jedná vedení obce se zemědělci o zatravnění 

okolí pramenné oblasti, aby splachům zabránilo.

Do Rokytky také přichází voda přes čistírnu 

odpadních vod v Tehovci, která musí odstraňovat 

znečištění nejen z domácností, ale také například 

z průmyslových provozů u Černokostelecké. Na Ro- 

kytce tak můžete potkat často nevábně vyhlížející 

chuchvalce pěny, z kterých jen některé mají přiro-

zený původ v huminových kyselinách z okolních raše-

linných lesů.

       

Přítomnost larev chrostíků 
ukazuje čistotu vod  
(tzv. bioindikace). Pozorovat 
je můžete nad jezem

Život v Rokytce
V Rokytce vás možná překvapí drobné rybky. Jde 

o chráněné střevle potoční. Střevle jsou stále vzác- 

nější a kvůli katastrofálnímu suchu musely být 

v roce 2018 přeneseny 4 000 těchto rybek do záchran- 

né stanice. Na podzim 2019 se do Rokytky vrátily. 

Na rozdíl od střevlí v Rokytce už dnes nepotkáte 

raky říční, kteří tu byli ještě v polovině 20. století 

běžní.

„Za nás tam byly mraky střevlí, prostě 
v tisících a tisících. Chodili jsme je chytat na 
ohnutej špendlík. Raci byli po celé Rokytce 

až k lomům a běžně jsme je chytali.“ 

(Ivan Brdička *1943)
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K Rokytce do divadla
Za první republiky se v Radošovicích nachá-

zely vyhlášené restaurace a dbalo se i na sportovní 

a kulturní vyžití. O to se zasloužil také Okrašlo-

vací spolek v Radošovicích: v roce 1938 postavil za 

starým koupalištěm směrem k lomům (říkalo se tam 

U Obrázku) lesní divadlo. Ve svahu nad Rokytkou byly 

vytvořeny stupně s lavičkami-sedadly. V mokřadu 

u Rokytky lze dodnes rozeznat zbytky nápovědní 

budky. 

Za Jurečkem vznikly ve dvacátých letech tenisové 

dvorce, o kousek dál se hrával a stále hraje fotbal. 

V prudkém kopci vedle tenisových kurtů vedla sáňkař-

ská dráha. Vlhká louka u Rokytky byla tehdejšímu spor-

tovnímu klubu přidělena v roce 1937, koryto Rokytky 

bylo přesunuto a v roce 1939 bylo slavnostně otevřeno 

fotbalové hřiště, které FK Radošovice slouží dodnes. 

V roce 2021 vedle něj vyrostlo dětské hřiště a další 

hřiště pro plážový volejbal. 

Záběry z hlediště a jeviště lesního divadla 
z  poloviny třicátých let 20. století

Fotbalové hřiště dnes 

Místo, kde se nacházelo lesní divadlo, dnes 
připomínají jen betonové základy nápovědní budky  

Pojdte ven!
Vypravte se od jezu u starého koupali-

ště podél klikatící se Rokytky a zkuste 

najít po levé straně zbytky betonu 

z  nápovědní budky lesního divadla. 

Představte si, jak v místě dnešního 

mokřadu tančili účinkující a ze svahu 

nad Rokytkou na ně hleděli pánové 

a  dámy v letních šatech. 

Tady a divadlo???
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