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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Ulice U Vrby a běchovická vrba

Nalézáme se v ulici U Vrby, kterou tvoří krátké, jen 100 m dlouhé prostranství. Byla tak
pojmenována proto, aby připomínala, že v těchto místech rostla košatá vrba, kterou sem někdo kdysi
dávno zasadil. U ní sedávali sousedé, a to zejména stoupenci sociálně demokratické strany a funkcionáři
místní tělocvičné jednoty. K nim patřil také železniční poddůstojník F. J. Chaloupecký a místní dělnický
funkcionář František Kovařík, po němž je pojmenována jedna z ulic v Běchovicích II. První Dělnická tělocvičná
jednota byla založena v Praze dne 22. srpna 1897 – tj. o tři měsíce později, než byl poprvé odstartován závod
v silničním běhu o titul mistra Čech Běchovice – Ohrada. Dělnická jednota byla v Běchovicích založena
1. května 1908 a jejím sídlem se stal sál hostince U Rambousků (poblíž místa startu tradičního běžeckého
závodu). Také dnes této krátké ulici dominuje dřevina. Je druhem vrby babylónské (Salix babylonica L).
Podíváme-li se do historie ulice U Vrby, zjistíme, že v jejím severozápadním koutě býval mostní oblouk
pod železniční tratí, pod nímž protékal potůček průzračné železité vody, který se vléval o něco níže do
Běchovického potoka. Pramen byl asi o 300 m výše v místech, kde se říkalo „Na Skalce“. Voda vytékala
z malé studánky a byla proslulá tím, že „je dobrá na oči“. Alespoň tak to tvrdili účastníci procesí k Panně
Marii do Staré Boleslavi, kteří přes Běchovice procházeli a u potůčku za mostem si do přinesených nádob
Pohled z ulice Dolnopočernická na mohutnou vrbu v roce 1959
nabírali vodu.
Tato pouť se vždy konala 12. září na počest svátku Panny Marie. Účastníci se vydávali na cestu až z Čestlic,
Uhříněvsi, Dubče a Dubečka. Svátečně ustrojení poutníci, z nichž čtyři v čele průvodu
nesli sošku blahoslavené Panny Marie, a družičky v bílém byli v Běchovicích už
netrpělivě očekáváni. U zvoničky na návsi byla první zastávka zbožného průvodu. Tady už
čekali místní věřící a družičky, aby se po krátkém zastavení připojili. Aby cesta do Horních
Počernic, Radonic, Jenštejna a k Dřevčicím lépe ubíhala, zpívalo procesí nábožné písně.
Dnes by si poutníci vodu již nenabrali, neboť malý potůček byl odříznut rozšiřující se
železniční tratí a stavbou seřaďovacího nádraží. Pramínek narezavělé vody má v současné
době nižší vydatnost a vsákne se do půdy už v prostoru nového lesoparku.
Rozmístění nejbližších zastávek
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Rezavý potůček pod prameništěm pod
areálem bývalých výzkumných ústavů

Část rozlehlejšího prameniště
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3. Park Běchovice, 4. Běchovické nádraží, 5. U tří mostů, 6. Ochrana přírody
7. Soutok tří potoků, 8. Ulice U Vrby a běchovická vrba
9. Běžecký závod Běchovice - Praha, 10. Pomník běžeckého závodu

Běchovická vrba po zdravotním
a stabilizačním řezu

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 (1959), Aleš Rudl (2010); další informace: www.praha-bechovice.cz

