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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
U tří mostů

Stavba železnice, která vede přes celé Běchovice, byla započata roku 1840. Běchovice
tehdy byly první železniční stanicí na této trati od Prahy. “Železná dráha“ byla stavěna na dvou
úsecích. První díl Olomouc - Pardubice stavěl Ing. K. Keisler a druhý Pardubice - Praha byl svěřen
českému inženýrovi Pernerovi z Táborska. Vrchní dozor měl Ing. Jungling. Nejprve byl na trati položen jen
jediný pár kolejnic. K provozu bylo určeno pro začátek 48 strojů pojmenovaných dle krajin, kterými vlak
projížděl, jako Čechy, Morava nebo města Praha, Olomouc, Pardubice atd. Většina jich byla zhotovena ve
vídeňských továrnách. Topilo se nejdříve dřívím, později uhlím.
Dne 4. srpna 1845 projel Běchovicemi v 15 hodin a 20 minut první vlak. Pravidelný provoz
osobních a smíšených vlaků na olomoucko - pražské dráze začal 1. září 1845 a o měsíc později byla
zahájena i nákladní přeprava.
Železniční most, klenoucí se přes údolí říčky Rokytky, je tvořen třemi vedle sebe umístěnými
tunely širokými padesát metrů a byl vystavěn při rozšiřování trati v roce 1953. Nezvyklá šířka mostu
je dána faktem, že byl dříve součástí seřaďovacího nádraží pro nákladní vlaky a je na něm položeno
deset párů kolejnic. Nyní už nemá takový význam jako v minulosti, slouží hlavně jako odstavná plocha pro
nákladní vlaky.
Podoba tří mostů v roce 1959
Dnes v tomto místě zvaném U tří mostů, po kterých je pojmenována i blízka ulice, vede významná trať
číslo 011. V září 2006 začala probíhat rekonstrukce traťového úseku Praha-Libeň - PrahaBěchovice, která je součástí výstavby 1. tranzitního koridoru Berlín - Praha - Vídeň. Součástí
rekonstrukce byla i úprava nástupišť, která už je nyní dokončena. Most byl v roce 2007 též zrekonstruován
a přibyly na něm protihlukové stěny, které tak v místech zástavby snižují hluk od projíždějících vlaků.
Po této trati jezdí kromě vlaků osobních také vlaky vyšších kategorií. Velmi významná je též nákladní
doprava. Čilý provoz na trati usnadňuje to, že z Prahy do Poříčan je trojkolejná. Prostřední kolej nemá
v menších stanicích a zastávkách nástupiště, a tak ji využívají dálkové spoje.
V současné době v blízké železniční stanici zastavují všechny osobní vlaky jedoucí z Prahy
směrem na Český Brod a Kolín. Celotýdenní interval mezi jednotlivými spoji je třicet minut. Od
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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: Josef Červený, Aleš Rudl; další informace: www.praha-bechovice.cz

