Říčanskem ve stopě Říčanského potoka
Dnes je 2. července a tak nezbývá než vzpomenout, že zítra to bude přesně půl roku, kdy jsme si letos 3. ledna
prohledli zajímavá místa, památky i vše nové co v centru Říčan a kolem torza jeho neuvěřitelně starého hradu vzniklo.
Tentokrát se chceme podívat jak se daří udržovat rybníky které napájí svými vodami Říčanský potok se svými přítoky
a jaké změny doznala okolní krajina města, které bylo v posledních dvou letech vyhlášeno jako nejpříjemnější místo pro
život v ČR. Proto chceme sledovat Říčanský potok proti proudu, směrem k obci Tehov, tam pramení, jen kousek od
„Svatojánské“ návsi.
Na začátek nepotřebujeme mnoho, stačí sejít jen pár desítek metrů jižně z náměstí TGM a jsme na novém
můstku přes Říčanský potok a před námi je první rybník.

Paradoxně rybník který již od začátku 18.stol. neexistuje. Právě tím je ale zajímavý. Jmenoval se „Lázeňský“ a
bránil rozvoji města, tak jej vysušili. Vzniklo tady ledaco, kromě nových domků, vznikla v posledních letech rozsáhlá
sportoviště a na můstek přes potok navazuje park. Dostal jméno „Lázeňská louka“.
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Aby se na minulost úplně nezapomnělo, byl ponechán v centru parku malý močál, jen pár desítek m . Močál
umožnil vytvořit zajímavý projekt „Tužebníkovou louku“. Na povalovém chodníku na kůlech nad močálem se klenou
oblouky založené z mladého vrbového proutí. Vznikající vrbový altán je oklopen vytrvalou bylinou tužebníkem. Ten prý
pomáhá, snad kromě zlomenin, úplně na všechno. Na panelech je tu k tomu zajímavé povídání.

Prošli jsme parkem i po povalovém chodníku prohlédli tužebník a jihovýchodním směrem míříme podle potoka
z města. Cestou je ale něco čeho si nejde nevšimnout. Na první pohled je vidět že Říčany žijí sportem, hřiště a sportoviště tady zabírají veškerou volnou plochu. Naprostou jedničkou je v Říčanech rugby, obrovská hřiště s trávníkem jak na
golfu, však také říčanská reprezentace patří k našim nejlepším, hned vedle fotbalový stadion a na dohled, jedna
z nejmodernějších ledových ploch u nás, téměř nová „Merkur Ice Aréna“. Nechybí ani krytý plavečák kousek od centra.
Mnohá města by mohla závidět.

To jsme ale stále jen pár kroků od Říčanského potoka a hned tak jej neopustíme, vede nás hned ke třem
kaskádově situovaným menším rybníkům. Ty mají na potoce svůj úkol, vodními rostlinami podél břehů působí jako
přirozený biotop, pomáhají udržet čistou vodu bez použití chemie.
Stále mírně stoupáme, je to pochopitelné, jdeme proti proudu a potoky většinou tečou z kopce, snad kromě Číny
a Ruska, tam určitě některé potečou i do kopce. No a nám ze všudypřítomné zeleně vykoukl ten pro dnešek rybník
největší, Marvánek.

Ten po svém založení v první polovině 20.stol. sloužil spolu s Jurečkem jako jedno ze dvou skvělých říčanských
koupališť. Jeden čas se na Marvánku konalo dokonce mistrovství republiky ve skocích do vody. Jeho sláva skončila
v šedesátých letech minulého století, devastace stále narůstala a k vyčištění, odbahnění a celkové rekonstrukci včetně
úprav okolí které tady dnes vidíme došlo až ve třetím tisíciletí. Své zvláštní jméno dostal rybník po prvním správci plovárny panu Marvánkovi.

Prošli jsme plovárnou, zastavili se u hospůdky, prohlédli malou pískovou pláž, břehy rybníka......

.......... okolní přírodu a pokračujeme podle zahrádek a rozsáhlého tenisového areálu Oáza s veškerým
sportovním zázemím, s hotelem a restaurací, stále podle potoka na jihovýchod, k dalšímu ze zdejších rybníků
Rozpakovu.
Chovný rybník Rozpakov v době své největší slávy umožnil během podzimních výlovů vylovit až 9 tisíc kaprů.
Postupně však chátral a tak dnes prochází rekonstrukcí včetně svého okolí.

Rybník Rozpakov obcházíme, loučíme se s Říčanským potokem a budeme se držet jednoho z jeho bezejmenných
přítoků. Ten nás vede k dalšímu rybníku s poetickým názvem Srnčí.
Rybník Srnčí prošel opravou v roce 2018, bylo odvezeno 2,5
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tisíce m toxického sedimentu, zhotovena nová výpusť a po napuštění
byl prý vysazen karas červený, vlastně taková akvarijní a jezírková
ozdobná ryba. Ač jsme se snažili, nezahlédli jsme ani jednoho.
Okolo rybníka Srnčí vedou dvě stezky, z jižní strany pro cyklisty,
ty my tedy zrovna moc nemusíme a pro nás ze severní strany pěšina
turistická, ta prochází až osmdesát let starou ořechovkou. Tu se snaží
zachránit před úplným zničením Ekocentrum Říčany. Jak probíhala
náročná likvidace náletové vegetace a další informace o okolní přírodě a
výsadbě přilehlého ovocného sadu jsme si přečetli na instalovaných
tablech. Ani lavičky k odpočinku tady nejsou úplně marné.

Jižní strana tohoto rybníka je také moc zajímavá, přilehá k ní pole
končící daleko za obzorem, tam někde je obec Světice. Na tom obrovském
poli roste něco s čím jsme se ještě nesetkali je to rákos (obecný). Rostlina
dosahující v českých podmínkách výšky 0,5 – 4 metry má nejrůznější
využití. Lze sklízet spec. strojem do balíků pro spalování ale jeho pevná
stébla lze ručně vázat do rohoží a podobně. Naprosto unikátní je i to, že
pokud je sklizen dostatečně vysoko nad strništěm, není nutné jej znovu
vysévat. Příští rok vzklíčí sám.
Snímek sklizně rákosu jsme pořídili letos na začátku ledna

Středem rákosového pole je nově vytyčena cyklostezka. Na vrcholu kopce je odpočinkové místo nazvané
Ladova ves. Na panelech jsou informace z Ladova života a opět, nově vysazený ovocný sad.

Podešli jsme viadukt benešovské dráhy a jsme na okraji lesa, na lesní
loučce s malým rybníčkem. Poslední rybník našeho vodního putování. Říká se
tady na srnčím paloučku. Srnčí pítko je to ideální, na hluk projíždějících vlaků
si již zvykli okolní chataři a srnky patrně také.

My teď sledujeme již volným lesem jeden z bezejmenných přítoků
Říčanského potoka, poměrně bez problému jsme jej přebrodili a stoupáme
lesem k Říčanské hájovně.
Říčanská hájovna je součástí muzea Říčany. Vše pěkně opraveno, na volných pozemcích postavena jurta a další
objekty vhodné pro dětské tábory. Zařízení uprostřed lesů od Říčan vzdálené několik kilometrů využívají děti z lesního
klubu Pramínek při Ekocentru Říčany.

Hájovna v lese mezi Říčany, Tehovem a Světicemi byl náš cíl, ale ten skutečný cíl k tomu teď míříme
dalším pětikilometrovým pochoďákem krásným říčanským lesem.

Tady je ten skutečný cíl, říčanská hospoda Na Rychtě a chvilka čekání na zasloužený oběd

V Říčanech 2.července 2020. Vycházku připravili Zdenka a Mirek Bernátovi, kronika Mirek
Fotky: Alena Krstevová a Jarmila Kočová
Varování je vyvěšeno v hospodě na toaletách a ten houbový košík je normální podvod, ten jsme viděli až
na stanici autobusu do Prahy.

