
Milí turisté, ve čtvrtek jsme si zopakovali výlet, který jsme již uskutečnili před 
dvěma lety. Tenkrát ale rostly houby, tentokrát ještě ne.  
 Naším výchozím místem byly Říčany, stanice U nemocnice, odkud jsme 
se vydali postupně ke koupališti Jureček, údolím Rokytky, podchodem pod 
Černokosteleckou silnicí a vyšli jsme opět v Říčanech u dětské léčebny 
Olivovna.  

 Areál koupaliště Jureček patří mezi oblíbené a v letních měsících hojně 
navštěvované odpočinkové místo v Říčanech. Plochu mezi beach volejbalovým 

hřištěm a tenisovými kurty prochází 50. rovnoběžka. Je to krásný 
prvorepublikový areál, který prošel rekonstrukcí. Častým hostem zde býval 
Oldřich Nový. Poetická krása tohoto místa lákala i později filmové režiséry. 
 

 
Restaurace Na Jurečku v pozadí 

 

 Právě Antonín Jureček se zasloužil o to, že Radošovice, které jsou součástí 
Říčan, byly za první republiky vyhledávaným letoviskem pražské rekreační 
oblasti  

 

 

...a zblízka 

http://www.rsts.cz/rekopujcka/?utm_source=idnes&utm_medium=banner&utm_campaign=toptext


Na naší trase jsme prošli okolo šesti panelů. První z nich byl u koupaliště 
v místě, kde prochází padesátá rovnoběžka. Další panely byly součástí stezky. 

Ten hned poblíž koupaliště měl číslo 17 a poslední, okolo kterého jsme prošly, 
byl třináctý.  

Ze zajímavostí, které jsme se dozvěděli, bych připomněla, že Rokytka se 
silně zanáší a je třeba její koryto neustále čistit, aby z jezera nevznikl ostrov.  

 

 
Rokytka 

Měli jsme krásné, ideální počasí na výlet do lesa, super vzduch.  Moc se nám 
v říčanském lese líbilo.  

Na jednom místě jsme zahlédli malý lom, ke kterému jsme se šli podívat.  
 

 



Těžila se zde říčanská žula a na panelu jsme si přečetli, že bychom v Rokytce 

mohli najít při troše štěstí i krystaly růžově zbarveného živce ortoklasu. Není 
sice nijak vzácný, zato je moc pěkný. Mineralogickými složkami žuly jsou totiž 
živce (ortoklas a plagioklas), křemen a  slídy (muskovit a/nebo biotit).  

 

 
  

Než jsme došli k Černokostelecké ulici, přečetli jsme si, že byla důležitou 
dopravní tepnou již za středověku, což pro Říčany bylo jak požehnáním, tak 
prokletím. Prokletím proto, že po této cestě prošlo mnoho vojsk. Táhli tudy 
husité, švédská vojska dokonce dvakrát a v roce 1945 Němci, kteří tudy mířili 
do amerického zajetí. My jsme tuto frekventovanou silnici podešli pod 
mostkem, kudy také protéká Rokytka. 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mineralogie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Draseln%C3%BD_%C5%BEivec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plagioklas
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%ADda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muskovit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biotit


Poté jsme pokračovali do kopce po upravené cestě s několika můstky.  
 

 

 

Pak jsme se několika cestami dostali k Olivovně, rozsáhlému areálu s dětskou 
ozdravovnou. Ještě předtím jsme potkali pána, který se nás ptal, zda nemáme 
něco k prodeji do jeho sbírky. Pokud tedy chcete obohatit jeho sbírku, na 
následující fotografii je informace. 

 

 
 

Trochu jsme chodili kolem areálu Olivovny, než jsme našli hlavní vchod, ale 
stejně tam byl nepovolaným vstup zakázán, tak jsme si vnitřek areálu nemohli 
prohlédnout.  



      

Olivovna zavnitř a vedle náš pohled přes plot 

Po cestě od Olivovny jsme došli k restauraci Na Rychtě, kde jsme se stavili na 
oběd již při minulém výletě. 

 

Po ozdravném výletě jsme si ještě dali zdravé jídlo, tedy rybu. Po obědě někteří 
odjeli do Prahy a ti, co toho ještě neměli dost, se vydali na říčanské náměstí, nad 
kterým se nachází trosky hradu. 



      

Oběd na Rychtě 

 

 

Kostel na náměstí 

 

Trosky hradu 



Říčanský hrad dal postavit Ondřej ze Všechrom, který byl zakladatelem rodu 

pánů z Říčan. Byl stoupencem Přemysla Otakara II.  

Výlet připravila a kroniku napsala Dana Hyklová 

                                    Část fotografií dodala Alena Krstevová 


