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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Sportovní areál Na Korunce (SANK)

Areál se do své současné podoby začal rýsovat na konci roku 2005, kdy ve spolupráci Městské části PrahaBěchovice a místního O.S. Sokol Běchovice 2 byla načrtnuta představa komplexní obnovy a rozvoje areálu, jehož
součástí jsou nyní:
- in-line dráha evropské kvality - délka 333 m, šířka 5 m s asfaltovým povrchem
- čtyři tenisové antukové kurty závodních parametrů s umělými lajnami, dva kurty umožňují po instalaci
přetlakové haly celoroční provoz
- víceúčelové hřiště s uživatelsky velmi příznivým trávníkem 3. generace (měkký povrch šetří klouby, vrchní
gumový granulát zamezuje odřeninám), který poskytuje velmi reálný zážitek "trávníku" při hře a při pohybu nejen
závodním hráčům, ale také rekreačním hráčům včetně dětí
- další aktivity - pořádány jsou např. nohejbalové turnaje na antukových kurtech pro tříčlenná družstva. V areálu je
možné po dohodě pořádat sportovně-společenské akce pro skupiny
- nové zázemí se šatnami a s příjemným bufetem s velkou terasou a vyhlídkovou plochou, ze které je možné
sledovat sportovní dění z nadhledu.
Někdejší volejbalové hřiště v průběhu 60. let 20. století
Začátek historie sportu v prostoru Na Korunce se datuje do 30. let 20. století. V té době mezi světovými
válkami začaly vzkvétat "volnočasové aktivity" jako významný moderní společenský prvek. Ve druhé polovině 30. let již lze nalézt odkazy na sportovní činnost v oblasti Nové
Dubče - jednalo se zejména o začátky atletických disciplín a kopanou, organizátorem byl přespolní Sokol Dubeč. Vyvrcholení éry před 2. světovou válkou bylo založení Sokola
Nová Dubeč v roce 1938, u jehož zrodu stáli místní sokolové bratři Josef a Antonín Štědří, Bíža a Smutný.
Další rozvoj nastal v poválečném období, kdy byla začátkem 50. let zahájena výstavba již regulérního atletického oválu a antukových
Rozmístění nejbližších zastávek
volejbalových kurtů. V té době byli zejména aktivní sokolové Štědrý, Podlaha, Králíček, Novák, Kraucher, Smutný a později Putník. Léta šedesátá
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a sedmdesátá byla ve znamení zejména volejbalu, na hřišti poblíž ulice Na Korunce byla svedena řada dramatických a vítězných bitev "pod
vysokou sítí", dále pak mnoho atletických klání na škvárovém oválu délky 250 m v té době již pod hlavičkou Sokola Běchovice 2 (tento název
funguje zhruba od roku 1962).
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Následující období (80. léta) se spíše vyznačovalo útlumem a ochladnutím zájmu o sportovní aktivity, což logicky vyústilo v určité obrození, a tak se
3
snažení místních sokolů začalo ubírat novým směrem - k tenisu, pro který byly zpočátku využívány nevyhovující volejbalové kurty. Výrazný odliv příznivců
atletiky vedl v té době k postupnému chátrání
a zarůstání atletického oválu. V roce 1985 byla
započata rekonstrukce, která byla završena
2
v roce 1989 a jejímž výsledkem byly zejména tři
regulérní antukové kurty s tréninkovou plochou,
zdí a vysokým oplocením. Kvalitní antuková hrací
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plocha byla využívána již od otevření k mistrovským
zápasům soutěží družstev.
Celé období historie tohoto "sportoviště Na 1. Sportovní areál Na Korunce
Korunce" provází významná angažovanost místních 2. Historie Běchovic II.
a park Manželů Kotrbových
občanů Běchovic a také občanů přilehlé Dubče, 3. Park Běchovice
Počernic či také Štěrbohol. Je velmi důležité 4. Běchovické nádraží
5. U tří mostů
připomenout, že dodnes trvá tato aktivita jako dobro- 6. Ochrana přírody
7. Soutok tří potoků
Západní část sportovního areálu v současnosti (4/2010) volná a jsou reálné předpoklady, aby pokračovala.
Západní část dnešního sportovního areálu v roce 1959
Trasa naučné stezky začíná zde u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hl. m. Prahy, text: Jan Hřebíček a Sokol Běchovice 2, fotografie: Josef Červený, Aleš Rudl, archiv Sokol Běchovice 2; další informace: www.praha-bechovice.cz

