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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Pomník běžeckého závodu Běchovice - Praha

Pomník byl odhalen 22. října 1972 na počest slavného
běžeckého závodu Běchovice - Praha u příležitosti výročí 75 let od
jeho prvního konání. Znázorňuje reliéfní zobrazení šesti figur
prvních běžců v nadživotní velikosti. Jeho autorem je bývalý
rekordman a vynikající sprinter třicátých let, akademický sochař plk.
Jaroslav Heyduk, syn praporečníka slavné roty Nazdar z dob
zakládání československých legií během první světové války. Dalším
spoluautorem je František Radvan. Tvůrci si vyhlédli pro výrobu pomníku budovu Staré pošty. Zvláště se jim zamlouvalo dokonalé větrání
objektu. Před slavnostním odhalením byl za pomoci jeřábu a valníku
dopraven na předem vyhlédnuté místo, kde již 27. září 1947 byl při
slavnosti, kdy byla sokolská mládež v krojích, položen základní kámen.
Návrh pomníku pochází z roku 1967. Původně měl být
zhotoven ze zušlechtěného betonu, je ale z epoxidového laminátu
a obdélníková nosná konstrukce o rozměrech 6,4 x 2 m je
Pomník pár měsíců po restaurátorské úpravě (květen 2006)
z ocelových profilů. V roce 2005 byl na náklady městské části
restaurován.
Nejstarší běžecký závod v Evropě se koná každoročně bez přerušení již od roku 1897. A proč tento závod vznikl?
Na ustavující schůzi Českého klubu sportovního Praha dne 6. března 1897 podal jednatel Jaroslav Dvořák návrh na vypsání Přeprava pomníku ze Staré pošty do Sadu běžců
u ulice Českobrodská
mistrovství Čech v běhu na vzdálenost 10 000 metrů po rovině. Návrh byl přijat a k realizaci nebylo daleko. Předseda Josef
Hlavsa byl totiž cyklistou, a proto věděl, že silnice vedoucí ze Žižkova směrem na východ je pro tento účel vhodná.
Nejenže vede po rovině a dotýká se v Běchovicích státní dráhy, ale také prochází jen dvěma obcemi – Hrdlořezy
a Dolními Počernicemi. Trasa byla tedy určena a šlo jen o to, na které straně trati bude start. Protože konkurenční klub
AC Praha pořádal chodecký závod do Brandýsa nad Labem se startem v Praze, pořadatelé se rozhodli, že to musí být
jinak. Zvolili tedy start závodu v Běchovicích a cíl v Praze.
Původním místem startu byl milník s číslem 12 na vršku u Běchovického nádraží, pak to byla značka 12,2 km,
později konec romantické topolové aleje u dubečské silnice
Rozmístění nejbližších zastávek
a nakonec dnešní milník s číslem 13, který stojí nedaleko od
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pomníku běžců. První ročník běhu se konal ve čtvrtek
8. Ulice U Vrby a běchovická vrba
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9. Běžecký závod Běchovice - Praha
27. května 1897 v 15 hodin. Z šesti závodníků doběhl do
10. Pomník běžeckému závodu
14 11. Centrum sociálních služeb
cíle jako první za 39:03 minut dvacetiletý železničář Jakub
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12. Kulturní památka Stará pošta
Wolf z Plzně.
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13. Poštovská zahrada a převislé jasany
Závod se původně běhal na jaře, nyní se pořádá vždy
14. Mateřská škola
16
Slavnostní odhalení pomníku v roce 1972
15. Park a pomník M.J.Husa
dopoledne
poslední
zářijovou
neděli.
Donedávna
zde
16. Základní škola
startovali pouze čeští závodníci (s výjimkou ročníků 1901 a 1908), ale v poslední době zde startují i cizinci.
Trasa začíná 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 hlavního města Prahy, text: Aleš Rudl, fotografie: Jan Renčín, Aleš Rudl; další informace: www.praha-bechovice.cz

