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Děkujeme a přejeme Vám pouč-
nou cestu.

Buďte šetrní k životnímu  
prostředí, neznečišťujte je  

a respektujte, že se pohybujete  
v chráněných územích.

Trasa naučné stezky o délce  
5,5 km vede nenáročným  

terénem. Celá 
trasa je dobře značena. 
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Stezka byla obnovena v roce 2011 základní organizací ČSOP „Natura, 
quo vadis?“. 
Zakladatelem stezky a autorem textu je 21. ZO SOPK ČR.      

NAUČNÁ STEZKA Dubeč Uhříněves

3. Rybník 
v Rohožníku

50°3‘37.35“N, 14°35‘25.11“E 

Rybník v Rohožníku3
Rybníky v okolí Dubče

Nacházíme se na hrázi rybníka V Rohožníku. Ve středověku se stalo  
určitou módou budování rybníků, které představovaly významný  
a stálý zdroj potravy prakticky nezávislý na výkyvech počasí. Rybniční  
soustava v okolí Dubče vznikala koncem 15. a začátkem 16. století. Je spjata  
s rytířem Janem Dubečským z Dubče a jeho manželkou Eliškou,  
která pocházela ze Soběslavi. Vzhledem k tomu, že byla vrstevnicí  
Štěpánka Netolického, je pravděpodobné, že právě ona se zasloužila o rychlé  
rozšíření nového „průmyslu“ z Třeboně do okolí Prahy. Rybníky byly tehdy  
s úspěchem zakládány k využití zamokřené neplodné půdy v okolí  
potoků.

O rušení rybníků

Na Říčance a jejích 
přítocích vznikla  
celá řada větších  
i menších rybní-
ků. Konec slávy  
rybníkářství před-
stavovala třicetiletá  
válka a následující období. Jak  
se zvyšoval počet obyvatel,  
přestávaly být rybníky dostatečně  
výnosné, protože zemědělská půda  
poskytovala větší obživu. Pozorné oko však dodnes v krajině najde stopy 
bývalých rybníků často podle zachovaných stop bývalých hrází.

O rybníku v Rohožníku

K hromadnému rušení rybníků docházelo především v letech 1800 - 1840.  
Rybník v Rohožníku je poněkud menší než  

v minulosti, kdy se jeho hráz rozkládala asi  
o 100 metrů níže po proudu Říčan-

ky. Dnes je rybník intenzivně  
rybářsky obhospodařován,  
pestrost druhů ryb je bohužel 
minimální.
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