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Muzea středního Pootaví Strakonice

Ještě na konci 19. století byl levý břeh Otavy téměř odlesněn (byly 

zde pastviny a vinice), les se velmi rychle vrátil na své původní 

stanoviště a převážně nálety vzniklý porost se blíží přirozenému lesu. 

Z  původních dřevin zde roste dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia 

cordata), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 

javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza 

bělokorá (Betula pendula) či borovice lesní (Pinus sylvestris).

Poměrně bohaté patro keřů tvoří střemcha obecná (Prunus padus), 

třešeň ptačí (Prunus avium), třešeň obecná (Prunus cerasus), bez černý 

(Sambucus nigra), méně hojný bez hroznatý (Sambucus racemosa), 

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh velkoplodý 

(Crataegus x macrocarpa), brslen evropský (Euonymus europaeus), 

krušina olšová (Frangula alnus), trnka obecná (Prunus spinosa) a líska 

obecná (Corylus avellana).

Na zastíněných skalách se objevují kapradiny jako sleziník severní 

(Asplenium septentrionale), osladič obecný (Polypodium vulgare), 

bylinné patro tvoří kapraď samec (Dryopteris !lix-mas), kakost 

smrdutý (Geranium robertianum), lipnice hajní (Poa nemoralis), 

jestřábník lesní (Hieracium murorum), rozrazil laločnatý (Veronica 

Although by the end of the 19th century the left bank of the 

Otava had been almost entirely deforested and replaced by 

pastures and vineyards, the forest has quickly returned to its former 

cover. The returning vegetation closely resembles the original natural 

habitat.

After the locality was purchased by the town of Strakonice in 1939, 

the first landscape adjustments were undertaken. Non-native and 

ornamental tree species were removed. In the recreation zone, there 

is still a sensitive combination of the current recreational features 

(children’s playgrounds, sports areas, cycling paths) with the original 

natural environment.

sublobata), vlaštovičník větší (Chelidonium majus) nebo violka 

Rivinova (Viola riviniana). 

Od počátku 20. století docházelo na Podskalí i k výsadbě 

nepůvodních druhů a okrasných kultivarů dřevin. Jsou to např. 

douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), borovice černá (Pinus 

nigra), borovice vejmutovka (Pinus strobus), topol bílý (Populus 

alba), javor jasanolistý (Acer negundo), trnovník akát (Robinia 

pseudoacacia), pámelník bílý (Symphoricarpos albus), z keřů pustoryl 

věncový (nepravý jasmín) (Philadelphus coronarius), zimolez tatarský 

(Lonicera tatarica), trojpuk drsný (Deutzia scabra) nebo tavolník van 

Houtteův (Spiraea vanhouttei).

Město Strakonice se od roku 1997 intenzivně věnuje výsadbě 

dřevin v městském prostředí a pečuje také o údolí řeky Otavy. 

Z nepůvodních druhů zde byly vysazeny: kaštanovník jedlý (Castanea 

sativa), dub bahenní (Quercus palustris), bříza himálajská (Betula utilis 

„Doorenbos“), višňová alej (Prunus serrulata „Kazan“) a olše srdčitá (Alnus 

cordata). Město také pravidelně od roku 2003 vyhlašuje soutěž na 

téma ekologie a ochrana krajiny.
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jeřáb ptačí jestřábník savojský dub letní borovice lesní lípa srdčitá osladič obecný sleziník severní


