Jaké jsou vyhlídky strakonického životního prostředí?
Je těžké zhodnotit, jaké vyhlídky má strakonické životní prostředí - zvlášť, když lidský život je
krátký. Více bychom se asi dověděli od déle žijících organismů. Navíc člověk má tendenci
zjednodušovat, a tak snadno ustrne u skálopevných tvrzení typu: „Když se podívám do starých map,
fotografií, dříve bylo stromů v krajině méně“, aniž by pomyslel na dnes už neexistující meze a
remízky, někdejší rozmanitost polních plodin, na blahodárnost šetrného vypásání pozemků nebo na
to, oč méně zasahovala dříve do krajiny lidská sídliště a jejich infrastruktura. Stejně tak otázky
vodního režimu u Strakonic se dnes už jen stěží dotknou budování meliorací v třicátých nebo
šedesátých letech minulého století, strakonických „Benátek“ v okolí kostela sv. Markéty, retenční
schopnosti krajiny třeba v nedalekém Častavíně, Bažantnici nebo Hajské, nehledě na současný
nárůst spotřeby vody průmyslovými podniky, ale i samotnými domácnostmi, na narušení tzv.
krátkého cyklu vodního oběhu atd. Otázka čistoty ovzduší dříve a dnes odkazuje k tehdejším malým
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provozovnám, manufakturám nebo průmyslovým podnikům fungujícím bez jakýchkoliv
odlučovačů škodlivin a popílku, což dnes překlene lepší technologie spalování paliv, ale zároveň
bohužel přehluší přebujelá automobilová doprava, pálení všeho možného v domácích topeništích a
chemizace krajiny. Záleží zkrátka na tom, co při hodnocení stavu prostředí vnímáme přednostně.
Jedno je však patrné asi každému bez jakýchkoliv pochybností: Strakonice před sto nebo i před
padesáti lety nebyly ještě zdaleka tak rozšířené do krajiny. V okolí města bylo více luk, polí, lesů a
mokřadů, které netrpěly ekologickou zátěží současných chemických výrobků, těžkou zemědělskou
mechanizací, nedostatkem humusu. To se teprve tiše vkrádalo. Krajina měla jiný životní,
mikroklimatický, pestřejší dech. Byla a je stále rodinným stříbrem, které by mělo být udrženo za
každou cenu, neboť zastavěná plocha se do podoby pole vrací těžko, stejně jako se ze skládky jen
zdánlivě udělá přirozený kopec. Nemůžeme, ani v případě nejrůznějších provedených opatření,

očekávat, že z něj poteče zcela nezávadná voda.
Měli bychom si být vědomi následků svých současných činů, zabíráme-li si další a další plochy jen
pro sebe bez ohledu na budoucí generace. Dílčí úspěchy, např. výše zmíněné odlučovače škodlivin,
jsou sice velmi potěšující, ale bylo by kontraproduktivní si myslet, že je díky nim vyhráno.
Rovněž bychom se neměli nechat ukolébat tím, že tu a zase támhle se znovu objeví nějaký vzácný
nebo ohrožený druh rostliny nebo živočicha. Stává se to třeba i uvnitř města, kde nás může mile
překvapit poletující otakárek fenyklový nebo přetahující orel mořský. Je to ale radost velice ošidná,
neboť za našimi zády zároveň mizí celá společenství běžných rostlin a živočichů a rychle se z nich
stávají druhy ohrožené a vzácné. Příkladem těch „pěkně vypadajících“, lidem sympatických
organismů ze Strakonicka, s nimiž se už takřka nesetkáváme, může být třeba hořec jarní, vstavač
bledý, lilie zlatohlavá, chocholouš obecný, sysel obecný... Mizí i rorýs obecný, i když na první
pohled není rozdíl zatím nijak zvlášť nápadný, nebo mihule potoční, která žije skrytě a vědí o ní jen
všímaví rybáři a přírodovědci. Takových druhů by se dala jmenovat spousta, ale málokomu by
jejich jména dnes už vůbec něco říkala.
Ve Strakonicích působil od svého založení (1884) až do padesátých let minulého století Okrašlovací
spolek Renner, který se svou činností zasloužil o ozelenění a zkrášlení našeho města. Mimo jiné se
staral v souladu s prvorepublikovým vedením Strakonic o sázení stromů do říční regulace, o údržbu
sadů, o přístupovou cestu k pomníku F. L. Čelakovského či ke strakonickému vrchu Kuřidlo.
Podobné spolky působily i v mnoha jiných obcích. A co hrozí nyní? Příroda nabízí příklad nad jiné
zřetelný: stačí pozorovat růst hub na louce nebo v lese, jejich postupný přesun do míst, kde ještě
nejsou živiny vyčerpány. Střed jejich společenství odumírá a okraje žijí. V případě obcí se
obdobnému jevu, opuštěným zemědělským, průmyslovým aj. podobným místům dnes odborně a
cizojazyčně říká brownfields. Snahou člověka by mělo být nešířit se do krajiny jako destrukční,
invazivní druh. A navíc při současném světovém trendu bychom měli mít na paměti, že časem,
pokud suroviny, potraviny a doprava podraží, budeme ve svých vlastních satelitních sídlištích
bezmocní za podmínek, které nám nadiktuje úplně někdo jiný. Představme si současná sídliště za
padesát nebo sedmdesát let. Kdo tam bude žít? Stíny? A budou-li naše děti také stavět na „zelené
louce“, kde bude naše užitková a kulturní krajina? A kde zbude místo pro přírodu?
Nelze se vymlouvat, že nějak bylo, nějak bude. Musí se začít tady a teď a nespoléhat se na to, že se
postará někdo jiný. Krajina nás živí všechny a podílet se na její ochraně bychom se měli také
všichni. Třeba skrze spolky zajímající se o přírodu. I zde se nabízí výmluvný pohled do minulosti a
srovnání se současným stavem. V době vzniku Českého svazu ochránců přírody po roce 1980
existovalo na strakonickém okrese skoro dvacet základních organizací. Po roce 1989 jich bylo
patnáct, v roce 1995 pět, v roce 2003 tři a nyní už jen dvě - strakonická a blatenská. Nějaké nové
spolky, které by funkci zaniklých ZO ČSOP převzaly, se přitom neobjevily. Samotný pokles počtu
organizací by snad nemusel být tak varující, horší je skutečnost, že klesá počet mladých lidí, kteří
by chtěli vykonávat soustavnou ochranářskou, ekologickou nebo přírodě prospěšnou práci. A ze
všech stran přicházejí informace, že se nejedná jen o příklad z řad ochranářů. Činovníci jiných
podobně zaměřených spolků by také asi mohli povědět své. Jde o přezíraná témata, která by se
měla dočkat řešení, a to nikoliv jen přes krátkodobé projekty, granty a jiné finanční vymoženosti,
ale přes soustavnou podporu ekologického, krajinářského a přírodovědného myšlení, které začíná
od kolébky a provází člověka po celý život. Jde o běh na velice dlouhou trať, která není po rovném
chodníčku. Pozitivní zprávou je například vznik různých center zaměřených na podporu
ekologického cítění u nejmladší generace, z nichž mnohá mají velmi dobrou úroveň. Nyní bude
záležet na tom, zda budou jejich návštěvy jen ojedinělými příjemnými zážitky (což je pěkné, ale
nestačí to), nebo zda získané informace naleznou návaznost na ostatní vědomosti dětí a
pedagogického doprovodu a hlavně na jejich praktické jednání.

Zakládájící člen ZO ČSOP Strakonice Ing. Miroslav Treybal
Jméno pana Ing. Miroslava Treybala (* 15.4.1927) je spojeno se založením ZO ČSOP Strakonice,
ale i jiných základních organizací po roce 1980, kdy
byla znát potřeba sdružovat lidi zodpovědně smýšlející o
přírodě a její ochraně. Dokladem toho je např. hnutí TIS
nebo Brontosaurus. Ing. Miroslav Treybal působil
dlouhá léta jako konzervátor ochrany přírody, tajemník
okresního výboru ČSOP, jednatel a stále aktivní člen, ale
také jako neúnavný skaut. Je členem ČSOP hned od jeho
založení a během uplynulé řádky let se zapojil s jinými
členy ZO ČSOP např. do těchto akcí: sázení a ochrana
stromů v krajině, vyvěšování a čištění ptačích budek,
přikrmování ptactva, mapování výskytu ptačích dravců,
vyder, obojživelníků, mravenců, pokus o transfer dnes
již velmi vzácného sysla obecného, přenos ohrožených
druhů rostlin, péče o přírodní památky a rezervace,
vznik naučné stezky na strakonickém Podskalí, příprava
výstavy Ochrana přírody na Strakonicku (1997) a
dalších podobných prezentací, spolupráce s hnutím
Brontosaurus, jednání o chráněných územích, exkurze
Ing. Miroslav Treybal na PP Pastvina u
pro veřejnost a mnoho jiného za uplynulých více než 35
Přešťovic
let existence organizace, což se nedá shrnout v několika
řádcích. Neopomenutelná je jeho činnost s mládeží,
především se skauty, které v rámci činnosti v oblasti ochrany přírody zapojil např. do péče o PP
Tůně u Hajské, sázení stromků nebo do rodící se akce Ukliďme svět. Do dnešních dnů je stále
aktivním členem, kterému je příroda a její ochrana vlastní.
Vedoucí kroužku MOP Mgr. Zdeňka Skalická
Paní Mgr. Zdeňka Skalická (* 4. 11. 1943) patří mezi členy ČSOP, kteří stáli u zrodu místní
základní organizace. Nejprve ZO ČSOP při strakonickém
gymnáziu (1981) a později ZO ČSOP Strakonice. Již od
začátku svého členství se zapojila do práce s mládeží,
která v rámci ČSOP nakonec vyústila ve vedení kroužku
Mladých ochránců přírody (MOPíků) s názvem Sova. Ten
existuje s různými obměnami dodnes a Zdeňka Skalická
jej stále zaštiťuje, vymýšlí program a účastní se schůzek.
Její dlouholetá činnost je velmi obsáhlá - od praktických
prací (např. sázení stromků, vyvěšování ptačích budek,
údržba chráněných území, likvidace invazních rostlin na
územích s výskytem chráněných druhů, pomoc při
pořádání zájezdů a výstav atd.) po činnost odbornou.
Velkou měrou se podílela na vzniku Naučné stezky
Podskalí (1992), její údržbě a obnově (2005). Kroužek
MOP, který měl v době svých začátků přes sto členů, byl v
roce 1983 vyznamenán Zlatou cenou Brontosaura,
jednotliví studenti se s dobrými výsledky zúčastňovali
různých soutěží (příkladem je stříbrná medaile v národním
Mgr. Zdeňka Skalická – 10. výročí
kole Ekologické olympiády v roce 1998), hlavním pobočky Šmidingerovy knihovny
úspěchem je ale zapojení mládeže do praxe a podpora
opravdového, dlouhodobého vztahu k přírodě.

Botanik Václav Chán
Jednou z nejvýznačnějších postav v historii strakonické ochrany přírody byl pan Václav Chán (28.
6. 1929 - 15. 2. 2009), zakladatel Jihočeské pobočky České botanické společnosti, jehož jméno
figurovalo do posledních chvil jeho života v seznamu
aktivních členů ZO ČSOP a jehož botanická a s tím spojená
ochranářská činnost překročila hranice našeho regionu.
Členem ČSOP byl od roku 1980. Jeho jméno je vytištěno
mj. i v úvodu Červené knihy květeny jižní části Čech, která
mu byla vděčnými kolegy věnována. Výčet jeho publikační
činnosti by byl velký, přesahující rámec tohoto vzpomenutí,
a stejně tak výčet konkrétních ochranářských činů. Václav
Chán, strakonickým spoluobčanům známý především
z botanických vycházek a přednášek, velice dbal i na
získávání mladých členů do organizace. Díky němu se
zapojilo do zoologického, botanického a ochranářského
působení několik úspěšných budoucích přírodovědců, které
s postupem času vír života rozvál do jiných oblastí, a tak v
současné době strakonická ZO aktivního terénního botanika
postrádá. Dnes již pan Chán spí svůj botanický sen
na nedalekém hřbitově ve Štěkni, ale vzpomínka na něj je
Pan Chán na botanické vycházce ve
stále živá. Je spojena především s údržbou mnohých
Volyni
chráněných území, jako je PR Kuřidlo, PP Sedlina, PP
Pastvina u Přešťovic, PP Chvalšovické pastviny, PP Bavorovská stráň, PP Ryšovy aj.
Nutno dodat, že s botanikou a strakonickou ZO je spjato i jméno RNDr. Vojtěcha Žíly (* 10. 6.
1942), celoevropsky významného znalce ostružiníků rodu Rubus a pampelišek rodu Taraxacum,
autora (mj.) Atlasu šumavských rostlin, nejbližšího botanického kolegy pana Chána. Jmenovat
další dobrovolníky mající zásluhy na ochraně životního prostředí na Strakonicku, to by přesáhlo
rámec kapitoly, a tak nezbývá než se omezit jen na konstatování, že se jedná o osoby nenápadné,
jejichž činnost je skrytá, často i nepochopená a nevděčná. Je to možná zákonité, protože jejich cílem
je zachování hodnot, které velmi často také zůstávají v pozadí a o nichž se běžně nepřemýšlí.
Vstavač bledý (Orchis pallens)
Je těžké z botanické pestrosti blízkého okolí Strakonic
zvolit rostlinu, která by byla vhodným reprezentantem
našeho regionu. Přikloňme se tedy ke květině panu
Chánovi snad jedné z nejmilejších, vstavači bledému.
Tento vzácný a ohrožený druh roste v PP Sedlina a jeho
existence je spojena opět s činností strakonické základní
organizace. Vždy na jaře je nutno tuto lokalitu pohrabat,
aby vrstvy spadaného listí nebránily rostlinkám v jejich
cestě ke světlu, vyrážející vstavače je pak třeba zakrýt
drátěnými klíckami (chutnají totiž srnčí zvěři). Když
rostlinky rostou, je potřeba na lokalitu chodit a
kontrolovat, jak se mají k světu. V tu dobu už přitahují
pozornost i mnoha jiných lidí, kteří si zde pořizují
záznamy a fotografie - o tom svědčí rozšiřující se
pěšinky mezi klíckami. Pak přijde léto a okolí rostlinek
je vhodné oprostit od náletových dřevin, nežádoucího
býlí a popínavého ostružiníku. Napodobují se tak
Vstavač bledý na PP Sedlina

podmínky pastviny, které tato rostlina potřebuje a které po zániku většiny malochovů lze už jen
stěží udržovat původním způsobem. Podzim je pak časem úklidu: hrabe se, opravují a uklízejí se
klícky. A tak uplyne rok. Protože na přírodní památce existuje plán péče, přijde k tomu navíc ještě
papírování a dokladování, co se kde udělalo. A snad právě neúměrný papírový moloch a dokazování
je příčinou, proč naše organizace tuto památku stejně jako PP Pastvina u Přešťovic, území panu
Chánovi nad jiné milé a do posledních let jím navštěvované, již neobhospodařuje, i když se o to
současné vedení ZO snaží. Takový je život okolo jedné chráněné rostlinky ukazující svůj květ po
dva jarní měsíce na místě, které bylo kdysi zasvěceno pastvě. V samotných Čechách jsou
evidovány pouze dvě lokality výskytu této vzácné, silně ohrožené květiny. Na Moravě je jeho
výskyt o něco bohatší.
LEPŠÍ, Petr a Karel BOUBLÍK. Červená kniha květeny jižní části Čech. V Českých Budějovicích: Jihočeské
muzeum, 2013. ISBN 978-80-87311-35-6.

Sysel obecný (Spermophilus citellus)
Je opět obtížné vybrat ze zoologického klobouku nějakého strakonického reprezentativního
živočicha, který by se veřejnosti líbil. Mohla by být připomenuta péče o ptactvo, která by
odkazovala na činnost Okrašlovacího spolku Renner.
Nebo by se mohlo psát o mapování a nálezech
obojživelníků, které spolu se svou dcerou Fatimou
popsala v rámci organizace ČSOP paní Blanka Cvrčková
a vytvořila velmi pěkný klíč k jejich určování s názvem
Naši obojživelníci a plazi. To by byla témata zdánlivě
bezproblémová. Ale odkloňme se od běžně pozorovaných
tvorů a vezměme na zřetel výskyt sympatického, čilého,
příjemně chlupatého sysla obecného. Tento drobný savec,
hlodavec, si žije v České republice už jen na necelých 30
mapovacích čtvercích a na mnohých z nich je na pokraji
vyhynutí. V jižních Čechách jsou evidovány pouhé 3
lokality s jeho výskytem. Sysel přebývá např. na letištích,
golfových hřištích, pastvinách aj. kde má mimořádně
vhodné podmínky a bývá cílem častého pozorování a
případného vysazování do okolní krajiny. Ten náš,
strakonický, žije na letišti V Lipkách a je také sledován
vědeckou veřejností. Ve zprávě založené v archivu ZO
Sysel obecný na letišti V Lipkách
ČSOP Strakonice (1993) je konstatováno, že je na této
lokalitě velmi hojný. V současné době jeho kolonie čítá snad kolem čtyřiceti jedinců. K vidění je
na jaře a přes léto, kdy si někdy pospí letním spánkem, a pak s přicházejícím podzimem opětovně
usíná. Jenže situace se časem mění. Strakonická syslí populace je nyní jednou, u které je výskyt
ohrožen z hlediska její malé velikosti. Dřívější pokusy o transfer prováděné naší ZO bohužel nebyly
úspěšné, i když měly personální i odbornou podporu. Sysel potřebuje pro své přežití krátký, ale
výživný porost, odkud má přehled o dravcích, kteří by jej mohli ulovit. Že se jedná o vzácného a
ohroženého živočicha, jehož osud se překlopil z pozice škůdce do tvora na pokraji vymření, netřeba
více rozpitvávat. Takový osud má mnoho rostlin nebo živočichů a stále je třeba to mít na zřeteli. Co
platilo o hojnosti rostlinných nebo živočišných druhů před pár lety, již za pár let platit nemusí.
ANDĚRA, Miloš a Jiří GAISLER. Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana.
Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2185-4.

ZO ČSOP Strakonice
Jednou z organizací, která se zabývá ochranou přírody, je současná základní organizace 20/01
ČSOP Strakonice. Její počátky sahají do konce roku 1980, kdy za podpory představitelů Městského
národního výboru vznikla a do vínku dostala i kancelář na strakonickém hradě, podporu okresního
národního výboru a publikační možnost v tehdejších „Našich novinách“. Na začátku roku 1981 byla
založena základní organizace
ČSOP
při
strakonickém
gymnáziu, která se sestávala
z členů profesorského sboru a
žactva.
Spolu
s těmito
základními
organizacemi
vznikaly i stejné organizace po
celém okrese, které v současné
době již neexistují nebo jsou
nečinné.
Devadesátá
léta
minulého století byla ve směru
zániku základních organizací
kritická. V roce 1989 bylo
evidováno 15, v roce 1994 již
jen 6 základních organizací.
V nejbližším okolí je funkční
vedle strakonické základní
Nástěnka ZO ČSOP Strakonice - 1982
organizace
ČSOP
ještě
organizace v nedaleké Blatné. I strakonická ZO procházela různými změnami, které by zřejmě, co
se týká osudů jednotlivých činovníků a členů, vydaly na samostatnou publikaci. Ale v těchto pár
řádcích je nutno vyzvednout z prachu historie jména zakládajících členů, některých předsedů,
jednatelů či členů. Jedním z nich je pan Ing. Miroslav Treybal (*15. 4. 1927), který dlouhá léta
působil jako konzervátor ochrany přírody, tajemník okresního výboru ČSOP, jednatel a stále aktivní
člen, ale také neúnavný skaut, patřící mezi zakládající členy naší ZO, díky jehož dokumentační
činnosti mohly vzniknout tyto řádky. Je členem ČSOP od roku 1979. Mezi zakládající a první členy
organizace ČSOP patřil také p. Ivan Jana, který fungoval po dlouhá léta jako předseda základní
organizace a ornitolog. Při práci s mládeží sdruženou do kroužku Mladých ochránců přírody (MOP)
se v rámci ČSOP po dlouhá léta až do dnešních dnů aktivně zapojuje Mgr. Zdeňka Skalická. Mezi
zakládající členy ZO patřil rovněž MUDr. Jan Zdeněk Cvrček (1915-2005) a jeho manželka Blanka.
Své místo má v organizaci i práce paní Libuše Leischnerové a její rodiny. Začínali zde mj.
ornitologové RNDr. Jiří Pykal a RNDr. Petr Pavlík. Starší generace zřejmě vzpomene na MUDr.
Josefa Fialu (člena ZO od roku 1980), do posledních let aktivního milovníka přírody a neúnavného
brigádníka. V ZO mezi prvními členy také působil pan František Kilián, který byl průvodcem a
učitelem mladých včelařů. Mravenčí, velmi záslužnou práci odvedl pan Jiří Sluka, který od založení
organizace pečoval po dlouhá léta o řádné hospodaření s financemi a majetkem. Jenže organizace,
to není jen výčet jmen. Jednalo se již tehdy o ochranářské akce, které mají podstatný vliv na životní
prostředí v okolí Strakonic, jako je např. sázení a ochrana stromů v krajině, vyvěšování a čištění
ptačích budek, přikrmování ptactva, mapování výskytu ptačích dravců, vyder, obojživelníků,
mravenců, pokus o transfer dnes již vzácného sysla obecného, přenos ohrožených druhů rostlin,
péče o přírodní památky a rezervace, vznik naučné stezky na strakonickém Podskalí, výstavy (např.
Ochrana přírody na Strakonicku - 1997), spolupráce s hnutím Brontosaurus, jednání o chráněných
územích, návštěvy národních parků a CHKO, přednášková činnost o přírodě a její ochraně a mnoho
jiného za uplynulých více než 35 let existence organizace, což se nedá shrnout v několika řádcích.
Závěrem je nutno dodat, že ZO ČSOP Strakonice se po celou dobu své existence až dosud snažila
fungovat z vlastních prostředků nebo z výsledků své dobrovolnické práce, za kterou dostala
zaplaceno, někdy až příliš skromně. Pokračování činnosti této organizace se nyní pozvolna
přesouvá z pozice „veteránů“ do mladé generace, která se střídavě objevuje na akcích. Současný

předseda (od roku 2015) Ing. Jan Juráš v tomto směru vykonává dobrovolnickou činnost vysoce
překračující běžný občanský život. Budiž jeho konání šťastné.
Sepsali na základě archivu ZO ČSOP Strakonice a pod textem uvedené literatury Ing. Vilém
Hrdlička a Mgr. Alena Hrdličková, členové ZO od roku 2003 a 1993.
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