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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Park Běchovice 2006

Nový areál běchovického parku kombinující přírodně krajinářský park a arboretum – sbírkový parter
s kavárnou byl slavnostně otevřen 18. prosince 2007. Projekt a výstavbu zhotovila firma Zahrada nad Metují s.r.o,
hlavním projektantem byl ing. Tomáš Jiránek. Celkové náklady přesahující 30 milionů Kč byly hrazeny z evropských
fondů za spoluúčasti Městské části Praha – Běchovice. Dokončení, předání i provoz zahrady provázely diskuse
o způsobu financování i o samotné potřebnosti stavby. V současné době provozuje areál firma Zahradnictví Kočí.
Park má dvě části:
Volně přístupná část zahrady je komponována v přírodně – krajinářských linkách. Skupiny stromů obklopují centrální
louku. Hlavní komunikační cíle jsou spojené cestami s povrchem z minerálního betonu. Rušná Českobrodská ulice bude, až
zeleň povyroste, odcloněna skupinami stromů s podrostem keřů v okrajích. Klidné korzo podél zástavby rodinných domů je
doprovázeno stromořadím z ořešáku vlašského. Prostor parku je rozčleněn rekreační a pobytovou náplní do dílčích míst pro
různé věkové skupiny. Západní část s prolézačkami je věnována rodinám s dětmi. Uprostřed parku je skate-park pro mládež.
Oplocená část parku tvoří arboretum – sbírkový parter s kavárnou. Oddělení sousedící s volnou částí parku je
projektováno jako odpočinková plocha ve stínu platanů vysazených v rastru do mlatové plochy s lavičkami. Až stromy
dorostou, vznikne tu příjemné posezení „pod zelenou střechou“. Hlavní část sbírek arboreta je situována podél kolonády Kvetoucí Prunus cerasifera ‘Nigra’ - myrobalán
třešňový
zkonstruované z ocelové gabionové konstrukce. Projekt počítal s barevným laděním rostlin tak, aby přecházely od žluté při
západní stěně přes teple oranžovočervené tóny po fialovorůžovou a modrošedou - až po bílou u kavárny před východní
stěnou. Severní okraj je lemován velkým záhonem s expozicí keřů a podrostových trvalek. Velikostí malou stavbu kavárny provázejí poměrně velké emoce –
ne každému se tento trend líbí. Budova je vystavena v minimalistickém stylu se zdmi s přiznaným betonem. Dvě velké prosklené stěny umožňují krásný výhled do
zahrady.
Poslední částí je pískoviště pro nejmenší
návštěvníky parku situované za kavárnou.

Rozmístění nejbližších
zastávek
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1. Sportovní areál Na Korunce
2. Historie Běchovic II.
a park Manželů Kotrbových
3. Park Běchovice
4. Běchovické nádraží
5. U tří mostů
6. Ochrana přírody
7. Soutok tří potoků
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Probíhající výstavba parku (1. října 2006)

Budova cukrárny 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: Jaroslav Svátek, fotografie: Jan Jech, Aleš Rudl; další informace: www.praha-bechovice.cz

