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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. 

GPS:

Přírodní park 
Říčanka   4. 

11. Na břehu 
       rybníka

1. Dubeč
     u tvrze

2. Lom v Dubči

3. Rybník 
v Rohožníku

5. PP Rohožník
6. U pravěkého sídliště

7. Pod lomem

8. Na břehu Říčanky

9. U Podleského
     mlýna

12. Na okraji obory

13. U židovského
       hřbitova

14. Obora v Uhříněvsi

15. Uhříněves

Uhříněves

Dubeč

S

V R
oh

ož
ník

u

Podleský rybník

Dubeček

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

50°2‘48.77“N, 14°35‘37.56“E 
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Podlesák 10.

NAUČNÁ STEZKA Dubeč Uhříněves1
Proč se rybník jmenuje Podlesák? 

Dnes je pro nás trochu nesrozumitelný název Podleský rybník. Za svůj  
název vděčí tomu, že na jeho severní straně se rozkládal velký les, zbytek 
původního hvozdu, který pokrýval ještě v 10. století převážnou část Čech. 
Ve středověku se výměra lesů 
rychle zmenšovala, protože 
dřevo bylo využíváno jako  
stavební materiál i jako  
topivo a les překážel v země-
dělské výrobě.

Kolem roku 1870 byl vyká-
cen i zbytek Velkého lesa 
a původní název rybníku  
ztratil opodstatnění.

Návrat lesa

Tento  stav naštěstí netrval dlouho. 
Koncem 19. století vedl větší zájem o přírodu mimo jiné k zakládání  
tzv. Okrašlovacích spolků. Díky nim se opět začaly zalesňovat prostory, 
které byly do té doby holé. Druhou stránkou však bylo, že k zalesňování 
se ve velké míře používalo nevhodných dřevin, borovice, modřínu, smrku  
i akátu. Přesto můžeme být našim předkům vděčni, že dokázali zvrátit 
nepříznivý trend ve vývoji lesnatosti. Paradoxně přispěla k vývoji  
lesnatosti i socialistická zemědělská velkovýroba. Mnohé podmáče-
né pozemky byly ponechány neobdělané a u nich došlo k jejich  

přirozenému zalesnění  
spontánním náletem. 

I tady pak platí, že  
příroda si lec-

kdy pomůže 
sama a mno-
hem moud-

řeji a přiroze-
něji než by 
to dokázal  
člověk.
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kachna divoká

kosatec žlutý


