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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Sportovní areál Chanos

Vznik samostatné Československé republiky v roce 1918 umožnil rozvoj společenské aktivity, která
se projevila i vznikem tělovýchovného spolku Sokol Běchovice v roce 1919. Hned od svého vzniku zahájil
cvičení v různých improvizovaných prostorách v obci, ale potřeba vlastní tělocvičny byla stále naléhavější.
Vedení Sokola již v březnu 1921 uzavřelo smlouvu se Správou panství Liechensteinského o odprodeji
parcely č. 349/1 o výměře 9.614 m2 za 8 020,-Kč. K získanému pozemku byly dokoupeny další menší díly, a tak
vznikl současný prostor. Bylo však nutné ručně provést řadu terénních úprav.
Rozhodnutí o stavbě sokolovny padlo v září 1922 s rozpočtovými náklady 140 000,-Kč, což byla na
svou dobu astronomická suma. V květnu 1923 vydalo představenstvo obce povolení ke stavbě. Prakticky
okamžitě začaly práce na zděných základech, byla montována celodřevěná stavba tělocvičny se dvěma
klubovnami, šatnou, výborovnou a bytem pro sokolníka. Osvětlení zajišťovaly lihové lampy, které se vytahovaly
ke stropu. Stavba byla dokončena v lednu 1924 a zahájení provozu bylo spojeno s uspořádáním
1. sokolského plesu dne 15.2.1924. Tak vznikl na svou dobu mimořádně funkční a krásný stánek pro
tělovýchovu, ale i pro kulturní a společenský život občanů, který neměl v okolí obdobu. Nedílnou součástí
provozu bylo pořádání divadelních představení, koncertů a především populárních plesů pro nejrůznější spolky
z obce i okolí.
Stará budova sokolovny během dne dětí 8. června 1958
V roce 1930 se pod tíží střechy počaly bortit obě podélné dřevěné nosné stěny, a tak vznikla urychlená
potřeba obě stěny nahradit cihlovým zdivem. Náklady na rekonstrukci dosáhly výše 28.600,-Kč. Část nákladů uhradila akce „cihla na stavbu sokolovny“, kdy každý člen
spolku musel prodávat poukázky na nákup jedné cihly v ceně 0,50 haléřů. Opět byly pořádány sbírky a následovaly i štědré dary občanů, takže i za přispění práce řady lidí
byla tělocvična za necelé dva roky opět uvedena do provozu.
Nejtragičtější událostí v celé historii sokolovny byl ničivý požár dne 27.2.1973, který zničil budovu tak, že jediným řešením byla demolice zbylých zděných
částí stavby.
Věci kolem vzniku nové budovy sokolovny se pohnuly v roce 1984, kdy došlo k dohodě mezi tělovýchovnou jednotou a MNV Běchovice. Pozemek staré
sokolovny byl převeden do správy městské části, a ta zajistila přípravu a posléze vybudování nového sportovního
stánku. Práce započaly začátkem roku 1988, kdy byly připraveny základy a betonová deska
pro stavbu montované sportovní haly typu Chanos. Slavnostní otevření sportovní
víceúčelové haly proběhlo dne 14.3.1992. Sportovní hala od té doby slouží ke sportování nejen
11
členům tělovýchovné jednoty Sokol, ale také různým sportovním spolkům a oddílům z Běchovic
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a blízkého okolí.
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Rozmístění nejbližších
Počátkem nového tisíciletí byla na stejném pozemku realizována
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zastávek
stavba venkovního víceúčelového hřiště s atletickým oválem a byl rovněž
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11. Centrum sociálních služeb
položen základ pro vznik útulného dětského hřiště. Pro příznivce 12. Kulturní památka Stará pošta
adrenalinových sportů byl postaven skate park, kde si může veřejnost 13. Poštovská zahrada a převislé
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jasany
zajezdit na skateboardech a koloběžkách. Takřka po dvacetiletém provozu 14. Mateřská škola
byla v roce 2009 provedena rozsáhlá rekonstrukce, kdy byla položena 15. Park a pomník M.J.Husa
16. Základní škola
nová palubovka, v místě nevyužívaných úložných boxů vznikla tribuna pro 17. Sportovní areál Chanos
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18. Vodní nádrž Jalovka
cca 200 diváků a také byla provedena rekonstrukce sprch.
Areál Chanos v současné době (duben 2010)

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: František Matoušek, Milan Štěpán, fotografie: Josef Červený, Aleš Rudl; další informace: www.praha-bechovice.cz

