Naučná stezka
Dubeč - Uhříněves
délka: 4 km
Počet zastávek: 14
Potřebný čas: 1 hodina
Zaměření: přírodovědné a historické
Naučná stezka Dubeč – Uhříněves vede
přírodním parkem Říčanka, příjemnou venkovskou krajinou se střídajícími se poli, loukami, rybníky a menšími lesními porosty,
přetvářenou lidmi do dnešní podoby v průběhu tisíců let osídlení.
Na návrší Rohožník archeologové našli
jedno z nejstarších lidských osídlení v okolí.
Už v pozdní době kamenné tu vzniklo pravěké výšinné sídliště, které existovalo (s určitými přestávkami) po dobu skoro 3000 let, až
do doby hradištní. I obce Dubeč a Uhříněves
mají za sebou dlouhou a významnou historii. Dubeč je písemně doložen od 11. stol.
a od r. 1502 až do svého připojení ku Praze
v r. 1974 byl dokonce samostatným městečkem. Na jednu z jeho pamětihodností – kostel
sv. Petra v místní části Dubeček – je pěkný
výhled z trasy naučné stezky od lomu Rohožník. Ke druhé (sýpce z 18. stol. se zbytky tvrze, v níž kdysi sídlil Jan Dubečský z Dubče,
Rybník V Rohožníku

jeden z předních úředníků Vladislava Jagellonského), byste si museli trochu zajít.
O Uhříněvsi pocházejí nejstarší záznamy
z 20. let 13. stol. V 19. stol. prošla bouřlivým
rozvojem - r. 1866 se stala městysem a od
r. 1913 až do svého připojení ku Praze byla
městem. O dlouhé historii obce svědčí i zdejší
pamětihodnosti. Kolem jedné z nich – židovského hřbitova připomínajícího silnou židovskou komunitu, která tu kdysi žila – naučná
stezka vede. Za pozornost ale stojí i další:
renesanční mlýn na potoce vzniklý z původní
templářské vodárny, zámek z konce 16. stol.
nebo barokní kostel Všech svatých, i když jejich návštěva znamená další zacházku.
Rybníky V Rohožníku a Podlesák jsou zde
posledními zbytky rozsáhlé rybniční soustavy čítající na 50 větších i menších rybníků, která byla v okolí Dubče vybudována
v 15. – 16. stol.
Na trase naučné stezky jsou dvě chráněná
území. Prvním je přírodní památka Rohožník, v níž jsou ve dvou samostatných lomech
chráněny odkryté geologické profily prvohorních vrstev. V lomu Rohožník navíc zůstala
zachována na skalních ostrožnách a výslunných plochách i teplomilná vegetace. Druhé
území je přírodní památka Obora v Uhříněvsi, kde je předmětem ochrany cenný soubor
přirozených lesních společenstev s bohatým
bylinným a keřovým patrem.
Ocún jesenní
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1 Dubeč – u tvrze

Trasa NS
Turistické značky
Zastávka MHD
Zastávka ČD

3 Rybník v Rohožníku

4 Přírodní park
Říčanka

2 Lom v Dubči

5 Přírodní památka Rohožník
6 U pravěkého sídliště
7 Pod lomem

Přístup:
Trasa začíná v Dubči u autobusové zastávky Za pavilonem linek č. 111 a 240 a vede
kolem rybníku V Rohožníku k návrší Rohožník a k lomu - přírodní památce Rohožník,
dále údolím Říčanky k Podleskému rybníku
a odtud po modré turistické značce k oboře v Uhříněvsi a kolem židovského hřbitova
k autobusové zastávce.

Židovský hřbitov

8 Na břehu Říčanky

9 U Podleského mlýna
10 U rybníka Podlesák
11 Na břehu rybníka

12 Na okraji obory
13 U židovského hřbitova
14 Obora v Uhříněvsi
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Další informace o pražské přírodě:
http://envis.praha-mesto.cz/zaprirodou

