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Na trasu z Uhříněvsi do Běchovic se nás (z nádrží v Uhříněvsi) vydalo čtrnáct. Po krátké cestě 

okrajovou částí města jsme došli na začátek Uhříněvské obory a k židovskému hřbitovu ze 

17. století s četnými zachovalými náhrobky. Hřbitov jsme si prohlédli pouze přes kamennou 

zeď a pokračovali po modré TZ k chráněnému rozložitému dubu, kde jsme udělali společnou 

fotografii. 

Naše cesta pokračovala dál po pěšince (po modré TZ) jdoucí těsně nad korytem říčky Říčanky. 

Cestu nám vyšperkovalo zlatavé listí javorů. Následoval most přes Říčánku, malý úsek 

cyklostezky a s asfaltovým povrchem. Z této cesty jsme odbočili mezi poli k rybníku zvanému 

Podleský (místně „Podlesák“), druhému největšímu v Praze, toho času vypuštěnému. Po 

pěšince, roubené oboustranně keři, jsme rybník obešli až na jeho hráz, na které rostou staleté 

duby a tvoří krásnou (chráněnou) alej. 

Z hráze jsme nahlédli do výběhu Evropského jelena, shlédli na areál Podleského mlýna a 

nakrátko se zastavili u místa, kde probíhal výlov kaprů. Lesem a rozlehlou loukou (stále okolo 

potoka Říčanka) jsme prošli k rybníku Rohožníku. I tento rybník jsme z velké části obešli. 

Minuli jsme chráněnou přírodní památku dubečského lomu a po krátké cestě obcí stanuli 

v prostoru se zbytky Tvrze Dubeč. V prostoru jsou ponechány zbytky tvrze a okolí je vkusně 

upravené na odpočinkový prostor sloužící obyvatelům k procházkám a odpočinku. Lavičky, 

které jsou zde v dostatečném množství rozmístěny, posloužily i nám ke krátké zastávce a 

konzumaci donesených svačin. 

Poté jsme se vydali dál a pěšinou okolo Říčanky jsme došli k třetímu rybníku, který tato říčka 

napájí – Litožickému. Rybník v minulých letech prošel velkou revitalizací a je opravdu moc 

pěkný. Opravené cesty a hráze. Z jedné strany je lemován lesem z druhé strany loukou 

s remízky a s jednotlivými skupinami stromů a keřů. Má nepravidelný tvar se zátokami a 

malými ostrůvky. Prošli jsme částí lesa nad rybníkem a po polní, mírně stoupající, cestě došli 

na asfaltovou cyklostezku a po červené TZ vedoucí do Běchovic. Okrajem běchovické 

zástavby jsme po krátké chvilce došli k autobusové zastávce MHD, kde jsme se rozloučili. 

Jedná se o pěknou a pohodlnou vycházku nabízející pohyb v čisté přírodě i trochu historie. 
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