
 Pražské lesy podruhé –
Klánovice   

Datum: sobota 7. září 2019     

Jízdní řád: 
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Praha-Běchovice 
střed

 9.12  Praha-Klánovice
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 16.22

Pro bližší informace o jízdném doporučuji web www.cd.cz/typy-jizdenek/default.htm.

Tož tedy, zdrávi vyšli i došli v pozdním letním víkendovém dni!!!  

                                              Miloš               Kajzrlík   
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T  rasa:  

cyklo A 259 žst. Praha-Běchovice střed – Běchovice, ul. Nad Rybníkem – M V Ořešinách,

rozc. – PP Xaverovský háj –  cyklo A 440  ul. Mladých Běchovic – Běchovice, Požární

rybník – odtud odbočka k pomníku běhu Běchovice – Praha a místu jeho startu – Č podél

Běchovického potoku – Újezd nad Lesy – cyklo A 50, Z  PP Klánovický les – hájovna

Nové Dvory – Klánovice, u školy – nezn. Klánovice, Slavětínská ul. – žst. Praha-Klánovice =

15 kilometrů, zpevněné cesty, částečně městské komunikace, velmi mírné převýšení jen

v úvodní části trasy.

Mapa: KČT č. 37 Okolí Prahy – východ, vhodný také podrobnější plán města s vyzna-

čenými turistickými trasami.

Občerstvení: Klánovice – restaurace  Dasch (u nádraží)  –  www.udaschu.cz, restaurant

Smolík (Újezd nad Lesy, u nástupiště směr Kolín) – www.facebook.com/smolik204

¨
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Turisticko-vlastivědný přehled:

Bývalý areál státních výzkumných ústavů Běchovice 
začali stavět v roce 1949. Sídlily v něm VÚ silnoproudé elektrotechniky, energetický, pro
stavbu strojů, materiálu (úsek defektoskopie a radioizotopů) a pro výzkum a využití paliv.
Po jejich postupném rušení od roku 1989 prostor využívá Technologický park Běchovice. 

Běh Běchovice – Praha,
silniční běžecký závod na 10 kilometrů, má nejdelší evropskou historií, je to zároveň ofici-
ální mistrovství České republiky. Na trať se běžci poprvé vydali 27. května 1897, tehdy to
bylo skutečných 10 kilometrů, v roce 1911 se po posunutí startu k legendárnímu patníku
číslo 13 délka prodloužila o 31 metrů. Náročnost běhu výrazně ovlivňuje profil trati s vět-
šinovým stoupáním: nejobávanějším výběhem je na 7,5 kilometru začínající kopec „Hrd-
lořezák“. Organizátoři termín závodu několikrát měnili, nyní se pravidelně koná poslední
neděli v září – 123. ročník tedy odstartuje 29. 9.
Pomník na počest závodu odhalili 22. října 1972, položení základního kamene se usku-
tečnilo již 27. září 1947. Dílo dvojice autorů, vynikajícího sprintera 30. let, akademického
sochaře Jaroslava Heyduka, a Františka Radvana, je z epoxidového laminátu s obdélníko-
vou nosnou konstrukcí z ocelových profilů o rozměrech 6,4 x 2 metry: v nadživotní velikosti
představuje reliéfně šestici běžců.
Více informací uvádí web www.bechovice-praha.cz.

Klánovický les
je největší souvislá lesní plocha (1030 ha) na území Prahy, severovýchodní okrajová část
spadá do katastru obcí Úvaly, Šestajovice a Nové Jirny v okrese Praha-východ. Většinu
lesa (přes 1000 ha) zabírá přírodní park Klánovice-Čihadla, jeho zbytek tvoří louky a past-
viny. Dalšími chráněnými územími jsou přírodní rezervace Klánovický les (cca 400 ha), pří-
rodní památka Prameniště Blatovského potoka a evropsky významná lokalita Natura 2000
Blatov a Xaverovský háj, mimo Prahu se nachází přírodní památka Cyrilov-Klánovický les.
Ve smíšeném lese (říká se mu i Vidrholec nebo Fiedrholec) převažuje dub zimní a letní,
borovice lesní a smrk ztepilý, méně pak habr, bříza i jiné listnaté stromy. Ze živočichů se
vyskytují zajíci, bažanti, lišky, srnčí a černá zvěř, ornitologové spočítali několik desítek dru-
hů ptáků. V tůních a mokřadech rostou vzácné rostliny. Vyznačuje se pravoúhlou sítí cest,
mnohé jsou proznačeny jako pěší nebo cyklistické trasy, příp. také naučné stezky. 
Jeho nynější rozloha patrně pochází z doby po třicetileté válce, kdy došlo k jeho vysazení
na místě osad, které vypálili Švédové. Poslední připomínka o největší z nich s názvem Hol
(nebo Žák) se vztahuje k roku 1615. Nacházela se zhruba v polovině cesty mezi Klánovi-
cemi a Úvaly na pravé straně železniční trati, stále jsou patrné zbytky kameny vyzdíva-
ných studní a hrází bývalých rybníků. 

Klánovice,  
katastrální území městského obvodu Praha 9 (část Prahy od roku 1974), mají název podle
Václava Klána. Původně písař soudu ve Zbraslavi a posléze obchodník s nemovitostmi tu-
to luxusní vilovou „lesní“ čtvrť založil v roce 1878 na pozemcích zakoupených o čtyři roky
dříve od knížete Liechtensteina a od dvora v Jirnech. Na rozvoj výstavby mělo velký vliv
zřízení železniční zastávky Jirny-Koloděje v roce 1883.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie byla původně kaple Matky Boží z roku 1911. Ve 20. a 30.
letech 20. století se staly významným místem odpočinku pražské smetánky: mimo jiné
mohla využívat lázně s bazénem, kolonádou a restaurací s penzionem, těsně před začát-
kem II.  světové války bylo vybudováno také za finančního přispění barona Ringhoffera
šestijamkové golfové hřiště, v roce 1950 rozšířené na 15 jamek.  
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