
                                                                    

RNDr. JAROMÍR STREJČEK 

(ŽIVOTOPIS) 

Narodil se 9. října 1925 v Konojedech.  Vyrůstal na statku, ale o ten rodina přišla a 

přestěhovali se do Prahy. Tatínek si našel práci a maminka zastávala něco jako domovnictví 

v továrním objektu na Bohdalci. Jako dítě si pamatuje první republiku.  

Od dětství měl vztah k přírodě. Chtěl na lesnickou školu, ale měli plno a musel by čekat 3 

roky. Otec byl přesvědčen, že by to i něco stálo. A tak rozhodl, že se půjde učit prodavačem. Ve 14 

letech nastoupil do učení do obchůdku s potravinami a navštěvoval tzv. pokračovací školu. Po 

vyučení  pracoval jako prodavač a entomologii měl jako koníčka. 

V den osmnáctých narozenin byl povolán do totálního nasazení u Luft Schutsu. Byly to oddíly 

ve starých francouzských uniformách a byly placeny jako němečtí vojáci – dostávali jednu marku 

denně. Kopali kryty pod Petřínem, ale po americkém náletu na Prahu byli nasazeni i na odklízení 

následků, nejen trosek, ale i částí lidských těl. Byl to otřesný zážitek. Horší to bylo po náletu 

v Kralupech, tam byla i těla dětí.  

Už tehdy se zabýval entomologií a podařilo se mu získat v rozbombardované laboratoři 

roztok octanu hlinitého, který  byl tehdy nedostupný, a používal se k usmrcování brouků. V roce 1945 

byl už jako člen československé armády při přebírání  bloku budov Ministerstva obrany od Němců. 

Po válce se vrátil ke svému povolání a odešel do Ústí nad Labem v bývalých Sudetech. Ale 

práce v obchodě, ačkoliv se mu dařila, ho nebavila. Když se náhodou uvolnilo  místo ředitele muzea 

v Ústí nad  Labem - Trmicích, nastoupil tam. A to přesto, že to bylo hůř placené a on už měl rodinu. 

Mohl konečně dělat to, co ho baví. Měl na starosti všechno, takže třeba německé zbraně 

z historických sbírek předal divadlu jako rekvizity. Věnoval se ale hlavně přírodovědnému oddělení, 

dálkově vystudoval biologii a začal pracovat na Krajském středisku ochrany přírody v Ústí nad Labem. 

Nakonec přechází na ochranu přírody Prahy, do pozdějšího Pražského střediska státní památkové 

péče a ochrany přírody. Po nástupu byl jediným pracovníkem ochrany přírody. Zjistil, že tu nebyl ani 

soupis stromů, který už tehdy byl na každém okrese. Ale když odchází r. 1992 do důchodu, je v Praze  

100 vyhlášených chráněných území a několik odborných pracovníků k jejich další ochraně. 

Věnoval se i dětem, vedl přírodovědné kroužky. V nich vyrostli i dnešní významní přírodovědci, 

například profesor Flégl. A z toho vyplynul nápad na středisko ekologické výchovy, které pak jeho 

manželka  Míla vybudovala v Toulcově  dvoře. Neboť, jak napsala: „Odcizování dětí přírodnímu 
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prostředí s sebou nese důsledky- zdravotní, psychické, morální – pro jedince i pro společnost.“ Za 

celoživotní práci v oblasti ekologické výchovy získala cenu ministra životního prostředí, ocenění 

Nestor ekologické výchovy, Evropskou cenu Henryho Forda a ke konci života Stříbrnou medaili 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Sám publikoval. Z mnoha prací je to například kniha Staletá Praha – Přírodovědný význam 

Prahy a v ní jeho kapitola Hmyz skalních stepí a lesostepí Prahy. Věnuje se entomologii dodnes, 

„broukaří“, tedy sbírá a studuje brouky. Specializuje se na ty druhy, které jsou vázány  na rostliny – 

mandelinkovité a nosatcovité. Těch  se u nás vyskytuje  přes 1500 různých druhů a jsou typičtí pro 

přírodně zachovalá a chráněná území.  Zabývá se například i tím, že sleduje, jak se i zde v Praze 

vyskytují  živočichové, kteří sem byli zavlečeni z jiných zemí. Například dřevčík  z Maďarska v 

Klánovickém lese nebo střevlíci z Vihorlatu, kteří se  zde patrně rozmnožili tak, že sem s  kládami z 

východu přicestovala jedna oplodněná samička. 

Svůj  poslední objev udělal náhodou při procházce po Zahradním Městě. Jedná o  u nás nový 

druh, který byl nově popsaný jako neznámý  až na Dálném východě. 

Žije v Praze, byl třikrát ženatý,ale   i jeho poslední manželka už zemřela. Není však sám, má 

rodinu, protože vychovával dceru své manželky, kterou si osvojil a má  i  vnoučata. 

(Využili jsme vyprávění pana doktora Strejčka a dvě publikace, které nám věnoval: Staletá Praha a 

sborník k výročí Toulcova dvora)  
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