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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Poštovská zahrada a převislé jasany

S klasicistní přestavbou objektu Staré pošty po roce 1800 souvisí i založení Poštovské zahrady. Ta se stala nedílnou součástí poštovní stanice. Jejím
poštmistrům sloužila k zajištění chodu domácnosti. Zahrada byla úrodným pozemkem o výměře 200 x 125 metrů, ze čtyř stran byla ohraničena kamennou
1,5 m vysokou zdí a měla dva vstupy. Jeden pracovní, který sloužil ke vjezdu potahů, a druhý „návštěvní“ s vchodem pro pěší.
Na pozemku zahrady byly kromě různých druhů ovocných stromů a zeleniny
pěstovány také keře krásných růží. Ze stromů zbyl dnes již jen jeden trnovník akát
(Robinia pseudoacacia L.) a také dva převislé jasany (Fraxinus excelsior 'Pendula'),
které jsou nápadné dlouhými kaskádovitě v obloucích dolů visícími větvemi. Kultivar byl
poprvé popsán v Anglii v roce 1725 a je pravděpodobné, že byl před tím nalezen jako
odchylka někde v přírodě. Byly zde zřejmě vysazeny jako okrasné dřeviny a svůj úkol
plní dodnes. Statné jasany jsou tak připomínkou původní zahrady a tvoří
dominantu středové části obce. MČ Praha-Běchovice podala návrh na jejich
vyhlášení za památné stromy.
Poštovská zahrada byla také svědkem neobvyklých událostí. V roce 1905, při
10. výročí trvání místního Sboru dobrovolných hasičů byla uspořádána slavnost, jakou
Běchovice dosud nikdy neviděly. Konalo se zde cvičení všech jednot říčanského
okresu, ke kterému obec tehdy náležela. V roce 1919 se na tomto místě uskutečnilo
první veřejné cvičení TJ Sokol Běchovice, která byla založena téhož roku. Místní
fotbalový klub začal vyvíjet činnost v roce 1928. Během dvou let se mu podařilo
získat povolení a vytvořit své hřiště v samém centru obce na poštovské zahradě.
V létě roku 1953 došlo k demolici obvodní
Převislé jasany v létě roku 1960
kamenné zdi obklopující zahradu. Kámen z ní byl
jako stavební materiál položen do
Statné jasany dnešních dnů (květen 2010)
základů nově stavěného chodníku
a novostaveb okolních rodinných
Rozmístění nejbližších
domků. V roce 1968 bylo „staré“
zastávek
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fotbalové hřiště zrušeno, aby na jeho
místě mohlo být později postaveno
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11. Centrum sociálních služeb
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nákupní středisko. Zajímavé je, že
12. Kulturní památka Stará
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pošta
trávník ze starého hřiště byl odborně
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13. Poštovská zahrada
sejmut a srolovaný převezen na hřiště
a převislé jasany
SK Slavie Praha do Vršovic. Nové
14. Mateřská škola
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15. Park a pomník M.J.Husa
a rozměrnější hřiště bylo vytvořeno
16. Základní škola
o 100 m severněji blíže k železnici.
17. Sportovní areál Chanos
Každoročně se zde pořádá závod
18. Vodní nádrž Jalovka
Poštovská zahrada u budovy Staré pošty,
Část bývalé Poštovské zahrady s jasany
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mapa stabilního katastru z roku 1841
„Mladé Běchovice“.
z listopadu roku 1970
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, www.prazskestromy.cz

