
Žábám na pomoc i v roce 2016 
 

Určitě to znáte, pokud alespoň občas jezdíte autem. Březen. Jeden z těch večerů, kdy je jasně cítit 
ve vzduchu, že jaro zlomilo odpor bránící se zimy. I v podvečer se teplota udržuje kolem 
příjemných deseti stupňů, protože se zatáhlo a krajinu zkropil vlahý předjarní deštík. Vracíte se k 
domovu a v záři reflektorů spatříte přes silnici v téměř pravidelných pásech hroudy zaschlého 
bahna, jakoby je tam rozházel traktor přejíždějící přes silnici na vedlejší pole. Přijíždíte blíže a 
koukáte, že ty hroudy bahna mají dvě oči, čtyři tlapky a některé se dokonce líně pohybují. Že jde o 
bezbranné ropuchy, si uvědomujete až ve chvíli, kdy křečovitě sevřete volant, snažíte se co 
nejvíce zpomalit a přikazujete si nekličkovat, protože proti vám jedou další auta. Domů dorazíte 
ne úplně ve své kůži, protože vám ještě v hlavě doznívají lehce znatelné ozvěny hrud, kterým se 
vám přes veškerou snahu nepodařilo vyhnout. Před spaním přemýšlíte, co s tím. Ne každý může 
na tři týdny v roce přesedlat na kolo nebo chodit pěšky. 
Ale existuje ještě jedno řešení. Spočívá v usměrnění trajektorie každoročně táhnoucích živočichů 
našima vlastníma rukama mimo dráhy rotujících pneumatik (transferu obojživelníků). 
Samozřejmě, že tímto způsobem se neřeší příčina masakru na vozovkách, ani se nepodaří 
zachránit všechna zvířata. Ale děláme, co je v našich silách, a to na místech, kde je to možné a 
nejvíc potřeba. Pokud už začínáte větřit, o co přibližně by mohlo jít, a rádi byste se zapojili, 
pokusíme se stručně vysvětlit, jak na to. Je to možné dvěma způsoby.  
1) Připojte se k již fungujícímu transferu na třech lokalitách nedaleko Strakonic. 
- Přijďte pomoci se stavbou migračních bariér - v sobotu 5. března ve 14 hod. - sraz na křižovatce 
Volyňské silnice s odbočkami na Kapsovu Lhotu a Radošovice (zde). Více informací na 
posta@csop-strakonice.net nebo 721 658 244. 
- Zapojte se do pravidelných "žabích hlídek", které budou zachraňovat konkrétní zvířecí životy v 
řádu stovek - přibližně od poloviny března (dle průběhu počasí) na lokalitách Volyňská, 
Nebřehovická a Řepická (případně dle dohody i jinde, více informací na stejném kontaktu). 
O tom, jak vypadal transfer např. v minulém roce, se dočtete v č. 5/2015. 
2) Pokud víte o kritickém místě přechodu žab přes komunikaci v blízkosti vašeho bydliště, dejte 
nám vědět. Předáme vám maximum informací k tomu, abyste mohli pomoci sami na místě, které 
znáte. Nečekejte, až žáby vyrazí. Ozvěte se na kontakt uvedený výše co nejdříve. 
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