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Naučná stezka MČ Praha-Běchovice
Běžecký závod Běchovice - Praha

Nejstarší běžecký závod v Evropě, který proslavil Běchovice na celém světě, se koná každoročně od roku
1897. Tisíce atletů, ale i sportovců jiných odvětví, se připravují na to, aby se poslední zářijovou neděli postavili na startovní
čáru na 13. kilometru, a pak běželi po Českobrodské ulici slavnou tratí přes Dolní Počernice, kolem Kyjí, aby zdolali
poměrně prudké stoupání na pověstném hrdlořezském kopci a pak pokračovali dalším táhlým stoupáním na Žižkov až do
cíle Na Pražačce.
První ročník uspořádal Český sportovní klub v Praze v neděli odpoledne 27. května 1897 na prašné štěrkové
silnici. Zvítězil Jakub Wolf z AC Sparty v čase 39:03. Počet běžců byl samozřejmě v prvních ročnících malý (6 – 10). Stovku
startujících překročil až v roce 1944. Závodníků pak rok od roku přibývalo, takže od roku 1963 se začal běh vypisovat
v několika kategoriích. Více než tisíc účastníků startovalo až při 75. ročníku v roce 1971 (1209 běžců). Rekordních 3 721
účastníků evidujeme při 85. ročníku v roce 1981. V posledním období nikdy neklesl počet účastníků pod 1000 a nikdy také
nechybělo několik desítek borců ve věku 70 – 79 let a zhruba pět až deset starších 80-ti let. Ženy sice oficiálně startují až od
78. ročníku v roce 1974, ale již od 60. let 20. století startovala řada žen a dívek „na zapřenou“ mezi muži.
V posledních dnech druhé světové války se měl závod uskutečnit v neděli 6. května 1945, ale při
povstání pražského lidu proti německým fašistickým okupantům nebylo na měření sil běžců ani
pomyšlení, a proto se konal až 28. září. Od té doby mají Běchovice v atletickém kalendáři své místo
v závěru sezóny.
Dříve býval závod přístupný pouze českým občanům (s výjimkou ročníků 1901 a 1908), ale
v posledním období zde startují i cizinci. V roce 1996 se stal dokonce vítězem Laban Chege z Keni, který
v tomto stém ročníku uběhl 10 km v novém traťovém rekordu 28:33 minut.
O nebývalé oblibě závodu Běchovice - Praha nejvíce vypovídá „věrnostní tabulka“. Přes 100 borců
startovalo v různých kategoriích více než 23 krát, kolem 50-ti 27
Rozmístění nejbližších zastávek
krát a asi 20 běžců dokonce více než 33 krát. Nezapomenutelný
Jaroslav Kočí, dříve chodecký reprezentant, startoval celkem 55
krát a přitom naposledy v bačkorách v roce 1994, kdy mu bylo
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86 let.
Na počest jubilejního 70. ročníku „Běchovic“ v roce
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1966 místní jednota Sokol Běchovice poprvé uspořádala
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běžecký závod pro mládež a dorost „Mladé Běchovice“.
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Jako trať byl zvolen úsek silnice z centra obce na Horní
Počernice. Dnes se běhá na místním travnatém fotbalovém
hřišti.
Od roku 2004 se koná před začátkem hlavního
8. Ulice U Vrby a běchovická vrba, 9. Běžecký závod
Rudolf Richter působil jako starBěchovice - Praha, 10. Pomník běžeckému závodu,
běžeckého klání závod pro radost na kolečkových tér
11. Centrum sociálních služeb, 12. Kulturní památka
závodu od roku 1903 do roku
Stará pošta, 13. Poštovská zahrada a převislé jasany, bruslích In-line Běchovice, v délce 5 km po trati 1962 fotografie z 60. ročníku 14. Mateřská škola, 15. Park a pomník M.J.Husa,
30. října 1956
legendárního běhu.
16. Základní škola

31. ročník běžeckého závodu - 15. května 1927

63. ročník běžeckého závodu - 25. října 1959

113. ročník běžeckého závodu - 27. září 2009

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: Jan Jech, archiv MČ Praha-Běchovice, další informace: www.praha-bechovice.cz

