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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Vodní nádrž Jalovka

Vodní nádrž Jalovka je jednou z mála vodních ploch na katastrálním území Běchovic. Další rybník nalezneme za Domem s pečovatelskou službou
u svaté Anny, několik malých vodních nádrží je v areálu výzkumných ústavů. Stěží uvěřit, že kdysi bývalo v Běchovicích rybníků pět! V takzvaném Josefském
katastru z 22. července 1788 jsou pro Běchovice na území této obce uvedeny:
1. „panskej mlejnskej rybník“ – stával východním směrem nedaleko odsud a byl napájen Rokytkou. Voda z rybníka roztáčela
lopatky vodního mlýnu Franze Buriana, jeho nástupce Karla Stacha a další pokračovatele tohoto rodu. Proto se také polnosti na
místě bývalého mlýnského rybníka nazývají „U Stacha“.
2. „panskej rybník Jellen“ – býval v místech, kde se dnes stýká ulice Do Panenek s kolodějskou silnicí
3. „panskej rybník Slavětínská Nohavička“
4. „panskej rybník Spálená Nohavička“ – rybníky byly vystavěny za sebou, vodu jim dávaly Blatovský a Běchovický potok.
5. „panskej rybník Novej“ – napájen výše uvedenými potoky společně s výpustí z Rokytky. Zajímavostí je, že ještě za první
republiky byl v zimním období ze zmrzlé hladiny tohoto rybníka těžen led a dodáván v místě i okolí do lednic hostinců.
Ale vraťme se z historie k rybníčku, před kterým stojíme. Nádrž prošla v letech 2006 – 2007 rekonstrukcí a dnes slouží jako
chovný rybník. Na vodní ploše cca 200 metrů čtverečných s průměrnou hloubkou 1,5 metru se chovají kapři, amuři a candáti, žije
tu samozřejmě i drobotina někdy zvaná „bílé ryby“, jako jsou plotice, líni a perlíni. Za optimálních podmínek by se tu dalo
vypěstovat ročně 300 – 400 kaprů, palčivým problémem je ale časté pytláctví.
Vážení návštěvníci, právě jste si přečetli poslední tabuli naučné stezky, která vás provedla celou městskou částí PrahaBěchovice. Věříme, že jste se něco nového dozvěděli, nejen
o historii, ale i o současnosti naší obce.

Velký mlýnský rybník na mapě stabilního
katastru z roku 1841 - dnes je místo
rybníka rozlehlá louka

Rozmístění nejbližších
zastávek
11. Centrum sociálních služeb
12. Kulturní památka Stará pošta
13. Poštovská zahrada a převislé
jasany
14. Mateřská škola
15. Park a pomník M.J.Husa
16. Základní škola
17. Sportovní areál Chanos
18. Vodní nádrž Jalovka
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Vodní nádrž v roce 1959

Vodní nádrž v dubnu 2010

Trasa začíná u sportovního areálu Na Korunce, pokračuje kolem běchovického nádraží do středové části obce a ukončena je zde u vodní nádrže Jalovka. Stezka má 18 zastavení.
Naučná stezka byla zřízena v roce 2010 za podpory hlavního města Prahy, text: Jaroslav Svátek, fotografie: Josef Červený, Aleš Rudl; další informace: www.praha-bechovice.cz

14

