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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

50°3‘33.12“N, 14°35‘15.58“E

Přírodní park 
Říčanka   4. 

Přírodní park

Jednou z kategorií chráněných území je přírodní park. Tato forma ochrany 
je určena pro plošně rozlehlejší území, jež mají přírodní hodnoty  
a zároveň je lze využít k rekreaci. Na území hl. města Prahy bylo  
vyhlášeno 11 přírodních parků. Jedním z nich je přírodní park Říčanka.  
Byl vyhlášen v roce 1984 na ploše 497,7 hektaru. Rozkládá se podél  
Říčanky mezi Kolovraty a Běchovicemi. Na území parku se dosud  
uchoval ráz venkovské krajiny, kde se střídají pole, louky a rybníky s většími  
i menšími lesními porosty. Bohužel i sem se tlačí městská zástavba.

Co zde roste?

Nejcennějším lesním ekosystémem  
je tu Uhříněveská obora - habrová 
doubrava se starými duby a boha-
tým podrostem hájových rostlin. 
Velmi zajímavý je výskyt ochmetu, 
který zde dosahuje v rámci Čech 
jihozápadní hranice svého rozší-
ření. Kolem potoka  
Říčanky je  

úzký pruh údol-
ního luhu s průvodními druhy  

vyšších rostlin křivatec žlutý, čarovník obecný, 
 střemcha obecná, ostřice lesní a čistec lesní.  
Louky jsou převážně kulturní, bez zvýšené  
přírodovědné hodnoty, místy jsou zamokřené 
a pak se zde vzácně vyskytuje například ko-
satec žlutý a ocún jesenní.

Co zde létá? 

Při ornitologickém průzkumu bylo  
v rámci přírodního parku zjištěno přes  
80 druhů ptáků. K zajímavějším  
patří holub hřivnáč, pěvuška modrá, 
ťuhýk obecný, šoupálek dlouho-
prstý i krátkoprstý a moudivlá-
ček lužní.
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