Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
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Soutok tří potoků - Běchovický, Říčanský, Rokytka

Na území Běchovic se stékají tři významné vodní toky východního
okraje Prahy - Říčanský potok, Běchovický potok a Rokytka, které zde tvoří
důležitý hydrologický bod.
Běchovický potok je dlouhý 5,2 km. Pramení na jižním okraji Újezdu
nad Lesy, odtud teče západním směrem mezi poli a okrajem rodinných domků.
U čistírny odpadních vod vtéká na území Běchovic, kde do něj přivádí vodu
Blatovský potok. Pak pokračuje podél železniční tratě až k soutoku s Rokytkou.
Dalším je Říčanský potok, někdy též nazývaný Říčanka, který
pramení uprostřed obce Tehov. Je dlouhý 21,5 km. Na území naší městské části
přitéká ze soustavy rybníků v přírodní památce Lítožnice.
V případě Rokytky lze již spíše hovořit o říčce než o potoku. Pramení
v prostoru Říčanského lesa mezi obcemi Tehov a Tehovec. Její délka je
37,5 km a povodí zabírá 135 km2. Po Vltavě a Berounce tak jde o třetí
největší vodní tok v Praze. Slovo „rokyta“, které dalo jejímu jménu
Znázornění soutoku tří potoků, ze kterého do Počernického
základ, je staroslovanské pojmenování vrby, jimiž je říčka lemována
rybníka pokračuje Rokytka
dodnes. Do Běchovic přitéká od Koloděj v místech, kde prochází
regionální biokoridor a opouští je na okraji přírodní památky Počernický rybník.
Symbol potoků se promítnul i do oficiálního znaku Běchovic, který platí od 19. května 1998. V levé dolní
polovině jsou tři zvlněné pruhy značící vodoteče, které vedou městskou částí a zásadně určují její ráz.
Rozmístění nejbližších zastávek
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3. Park Běchovice
4. Běchovické nádraží
5. U tří mostů
6. Ochrana přírody
7. Soutok tří potoků
8. Ulice U Vrby a běchovická vrba
9. Běžecký závod Běchovice - Praha
10. Pomník běžeckého závodu

Na okraji Újezdu nad Lesy vtéká do Běchovického potoka Blatovská studánka

Víte, že...?
V Běchovicích jsou také dvě studánky. Obě jsou situovány na
okraji katastru směrem na Újezd nad Lesy. První s názvem Zelená se
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nalézá u paty výrazné čtyřkmenné vrby, zhruba 100 m severozápadně Studánka Zelená pramení pod košatou vrbou bílou
od místa, kde se železniční trať z Prahy na Kolín přimyká k Blatovskému lesu.
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Tvoří ji jímka z betonových skruží o průměru jeden metr. Území Blatova
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a Xaverovského háje, na kterém se studánka nachází, je chráněno jako součást
lokality evropského významu Natura 2000 a zároveň je registrováno jako
významný krajinný prvek pojmenovaný Zamokřená louka u Golfu.
Na samotné hranici katastrálního území se nachází Blatovská studánka,
která je též podle blízké ulice nazývaná Ochozská. Z betonové čtverhranné studny vytéká voda
plastovou trubkou a napájí Běchovický potok, tekoucí v těsné blízkosti. Chemický rozbor její vody
ukázal, že obsahy dusičnanů a chloridů jsou zhruba o 30 % vyšší než připouští vyhláška
č. 252/2004 Sb. o pitné vodě.

Trasa začíná u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hlavního města Prahy, text: Aleš Rudl, fotografie: Aleš Rudl (2010); další informace: www.praha-bechovice.cz

Schématické umístění studánek

