
Ivan Bičík – muž dobré mysli
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G Slapy za moře. V řadě situací se Ivan cítí jako jako ryba ve vodě. 
Dokáže v dobrém smyslu slova „užívat života“, relaxovat, přepnout 
na odpočinkový režim. Načerpanou energii následně napotkání rozdává. 
Mimo jiné proto srší nápady… Každou lichou minutu přichází s originální 
myšlenkou – a jak sám říká –, aby ji v sudou minutu zapomněl.

G Zkušenosti a zážitky, které Ivan Bičík získal doma i ve světě, při bádání 
i sportování, mu umožňují hledět na svět optimisticky. Zatímco mnozí 
jeho kolegové v pracovnách analyzují družicová data o krajinném po-
kryvu, Ivanovou pracovnou je samotná krajina. Dříve, než se začal zajímat 
o tzv. novou divočinu, věnoval pozornost zejména zatravněným plochám.

G Ivan Bičík zastával v průběhu života mnoho funkcí. Byl prezidentem, 
proděkanem, vedoucím, předsedou, šéfredaktorem, školitelem… Byl 
však i jednou z Albertovských zmijí. Volejbal, který je od dětství Ivanovou 
srdeční záležitostí, vášnivě hrál i se svými kolegyněmi a kolegy. Všichni 
jej známe jako týmového hráče, který ctí kolektivního ducha.

G Mnozí Ivanovi závidí jeho tah na bránu a to, že je hráč, který vždy umí 
při svém rozhodování najít správný tah… Málokdo však ví, že na své 
rozhodování se poctivě připravuje. Činil tak i v letních prázdninových 
měsících na Kololodi na Jadranu. Díky poctivé přípravě je vždy o několik 
tahů napřed.

G Narozdíl od mnohých jiných, kteří se kdy s Ivanem vydali do terénu, 
měl vždy pevnou duši. Kondicí předčí kdekterého kolegu či studenta. Je 
zkrátka neutahatelný. Zástupy jeho spolujezdců většinou po desítkách 
ujetých kilometrů omdlévají. A když slyší jeho pověstný povel „na kůň“, 
kladou si otázku, zda podobná muka mají zapotřebí.

G Zatímco Jaroslav Foglar se inspiroval na Stvořidlech, Ivan proplouval 
proti proudu Vltavy z Podskalí na Slapy. Málokde jinde se mu tak dobře 
tvoří jako právě tam. K překonání Svatojánských proudů využil i dar 
od albertovské paroplavební společnosti. Přihlížející pochopili, že pro něj 
ani nástrahy přírody nejsou problémem.
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Krajiny mého srdce

Landscapes of My Heart. The author presents six places, for which he has a special place in his heart. Three of the selected places are in 
Czechia and one is in Slovakia. He frequently visits these four sites. The remaining two are in the USA and Canada and the author remembers 
them fondly.

Klášter u Nové Bystřice
Když jsem v květnu 1961 přijel prvně na 
tábor Univerzity Karlovy na rybníku Osi-
ka u Nové Bystřice, museli jsme si nejdří-
ve postavit stany, i kuchyni a jídelnu jsme 
měli pouze ze spojených velkých stano-
vých hangárů. Dnes je tábor skvěle vy-
baven. Na vštěvuji toto místo několikrát 
za rok alespoň na pár dní, na procházky, 
na kolo, houby či jako ukrajinský dělník 
na synovu chalupu v Klášteře II. A právě 
přesně uprostřed mezi táborem a synovou 
chalupou stojí nádher ná stavba barokního 
kostela. Ten je pro mě symbolem překrás-
né krajiny jižního okraje České Kanady. 
Na prameni u  rybníka bolše vik sice zbo-
řil klášter, mnohokrát opravený barokní 
kostel zde však zůstal stát jako me mento 
staletí. Směli jsme tam pořádat kon certy 
připravené dovedností, pílí a umem dětí či 
sportovců z tábora. Když jsem v zeše řelém 
chrámu osvětleném sotva deseti svíčkami 
z kazatelny (sám neviděn) hla sitě a poma-
lu četl ve staročeském překladu zakládací 
listinu kláštera, na dvě stovky dětí spolu 
s šedesáti dospělými se ve světle několika 
svíček celou čtvrthodinu ani nehnuly. V tu 
chvíli jsem uslyšel absolutní ticho a pro mě 
to bylo neuvěřitelně povznášející. Všichni 
soustředěně poslouchali ušlechtilé důvody 
Konráda z Krajku, které jej přivedly k za-
ložení kláštera. A tak kdykoliv jsem na sy-
nově chalupě či se studenty v táboře, na jdu 
si chvilku na obhlídku či návštěvu tohoto 
středobodu mezi dvěma láskami − na jedné 
straně táborem, na druhé straně pak syno-
vou chalupou s celou rodinou. 

Telč 
V červenci 1968 jsem zavítal do Telče prv-
ně a okamžitě jsem propadl jejímu kouzlu 
a romantice. Tady se zastavil čas. Nádher-
né náměstí se zámkem, kostely, branami 
i opevněním udivují neuvěřitelnou krásou, 
kterou na trase mezi Prahou a Vídní vysta-
věli naši předci. Pak se pohnuly dějiny, 
sil nici mezi dvěma metropolemi nahradila 
jiná a na Telč padla hubená léta. Naštěstí. 
Tím, že se město dostalo stranou hospodář-
ského rozmachu osmnáctého a pozdějších 
století, je nepostihla přestavba spojená 
s industria lizací a tak se podařilo zachovat 
jeho dřívěj ší krásu. A když nahlédnete do 
krásného re nesančního zámku, parku, pro-
jdete se po náměstí či po březích rybníků, 
které město lemují, určitě mu propadnete 
jako já. A jak mile vystoupáte na věž kos-
tela Panny Marie a máte Telč jako na dlani 
(téměř jako Jan Werich ve filmu Až přijde 
kocour), určitě se budete rádi vracet. Telč 

za ty návraty určitě stojí. Vracím se tam 
sám, v  posledních letech i  s  americkými 
studenty, kteří jsou podobně okouzleni 
jako já prvně a  vlastně po každé. Vždyť 
mám těch návštěv na svém kontě určitě 
přes třicet. 

Slapská přehrada 
Před třiceti lety jsem se stal majitelem ma-
ličké parcely právě zakládané zahrádkář-
ské osady na volném prostoru prosluněné 
stráně v  sousedství několika osamělých 
chat nad Slapskou přehradou. A třebaže ne-
jsem nijak manuálně zručný, stal se ze mne 
cha tař − sám si velí, sám si staví. No trvalo 
to drahnou dobu, po asi čtvrtstoletí jsem 
ko laudoval a od té doby jen příštipkařím, 
tu štětcem, tu hřebíkem. „Na pracujícího 
inteligenta relativně dobrý výsledek,“ po-
znamenala před lety manželka mého příte-
le, profesora z Varšavy. „Ten můj nezatluče 
ani hřebík,“ dodala poněkud posmutněle. 
Dlouhá doba výstav by tohoto rekreačního 
objektu měla ovšem svoji nezanedbatel-
nou příčinu. Toulal jsem se po okolí, zčásti 
autem, zčásti na kole, také jsem houbařil 
a  zdejší krajinu jsem si zamiloval. Kaňo-
novité zalesněné vltavské údolí s malými 
potoky ve stržích svažujících se do Velké 
řeky, střídání polí, luk, lesa a množství zvě-
ře, to vše na člověka z cen tra Prahy samo-
zřejmě působí. Tak jsem se stal uživatelem 
a nadšencem tohoto kraje smutné historie 
(za druhé světové války zde bylo vystěho-
váno přes dvacet tisíc obyvatel z  důvodu 
zřízení vojenského cvičiště vojsk SS), ale 
s krásným koupáním a skvělými silničkami 
i terény pro bikery. Jen kdyby ti ptáci zjara 
brzy po ránu tak neřvali! 

Děvín 
Vždy, když se mi jen trochu zadaří, sna-
žím se z Bratislavy dostat podle Dunaje pár 
kilometrů proti proudu. Na Děvín. Úžasné 
místo na souto ku česko-slovensko-rakous-
ké řeky Moravy a  evropského veletoku 
Dunaje. Když jsem kdysi při koupání z pe-
tržalského břehu ponořil hla vu do rychle 
uhánějícího proudu, uslyšel jsem šum 
a hluk unášeného písku a kamení. To se pod 
Bratislavou dlouhodobě usazovalo a dno 
koryta se zvyšovalo. Po výstavbě hydroe-
lektráren na rakouských alpských přítocích 
se začaly tyto usazeniny postupně odnášet. 
Výsledek – ohrožení lužních lesů a kompli-
kace při výstavbě vodního díla Gabčíkovo 
– Nagymarosz. Ovšem Děvín a majestátný 
Dunaj pod ním na mě vždycky dýchnou 
úžasnou přirozenou monumentali tou. Co-
bydup je to do Bratislavy a jen kou sek dál 

do Vídně a na Moravské pole, kudy kráče-
ly dějiny nejen našich sousedních stá tů, ale 
vlastně celé Evropy. 

Bryce kaňon 
Před pár lety jsem měl možnost podívat 
se do několika národních parků na zápa-
dě USA. Řada z nich je úžasných, velko-
lepých, monumentálních a  originálních. 
Mne však vzal za srdce tenhle majstrštyk 
přírody, kdy se z měkkých slínovců poda-
řilo vodě, větru, mrazu a snad i lidem vy-
preparovat velkolepé skalní město. Ráno 
v  osm, když se počát kem dubna otevřely 
brány parku, jsme tam vpluli a  já zůstal 
v  ohromení stát. Narůžově lé skály, věže, 
kopečky a osamělé kameny ostře kontras-
tovaly s  popraškem sněhu, kte rý právě 
v noci napadal, a se zelenou barvou slun-
cem prozářených borovic. Snad i ten menší 
rozměr, vzdáleně podobný velikosti našich 
skalních měst, byl jedním z důvodů, proč 
mně tenhle národní park učaroval. Druhým 
důvodem pak bylo i to, že jsme si jej mohli 
docela zevrubně prohlédnout shora i zdola, 
ze všech stran obklopeni nádherou. Za kaž-
dou zatáčkou mnoha stezek jiný průhled 
a do toho dubnové slunce pomalu prohří-
vající mrazi vé ráno.

Národní park Killarney  
Kanada má velkolepou přírodu, a třeba že mě 
vždycky lákaly severské a  horské krajiny, 
v téhle obrovské zemi jsem zatím šanci na 
její poznání neměl. Jeden z parků mě však 
oslovil, i  když je úplně jinde. Je součástí 
podivuhodného řetězce rezervací a  národ-
ních parků na severní, tedy kanad ské straně 
Huronského a Hořejšího jezera. Jmenuje se 
Killarney a  nachází se na sever ním okraji 
Georgian Bay Huronského jeze ra. Nádher-
ně čistá voda, množství jezer s  hejny ryb, 
břehy pokryté borovými a smrkovými, mís-
ty i smíšenými lesy. Co upoutá návštěvníka 
především, jsou velkolepé ohlazy žulových 
výchozů narůžovělé barvy, které tu zanechal 
kontinentální ledovec, jenž zde hospodařil 
ještě před nějakými necelými dvaceti tisíci 
lety. Velkolepá směs lesů, žuly, vody a sem 
tam turista a  vynikající fish and chips na 
molu v Killarney. V srdci mi zůstaly nejen ty 
ohlazy, ale také první medvěd zblízka, toho 
přece musím vyfotit. A už na mne všichni 
ječí, vrať se do auta. Překvapivě chřestýš na 
trekové stezce, ale taky vykulená kukadla 
vnuka půldruhého roku mladého, kterého 
jsme tou divočinou nosili na zádech.

                                         Ivan Bičík


