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Žirafy přijely do Plzně 12. a 13. května.

Uvidíte nás už od 1. července 2010!

Hlavní sponzor
ročníku 2010
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ZooloGICkÁ a BotanICkÁ ZaHRada MĚsta plZnĚ
... nejnaVštĚVoVanĚjší tuRIstICký Cíl V plZeňskéM kRajI od Roku 2003

Ministerstvo 
životního prostředí
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K Vydře 

za vydrou malou
Návštěvníci Šumavy, kteří se chtějí seznámit s je-
jí částí charakterizovanou Kašperskými Horami, 
Rejštejnem, Srním a Modravou, určitě nevyne-
chají výlet podél horské řeky Vydry. U Turnerovy 
chaty v jejím údolí se mohou zblízka sezná-
mit i s vodní lasicovitou šelmou téhož jména. 
K vidění je zde od 1. května  (zimní měsíce pře-
čkává ve zvířecí záchranné stanici v K. Horách). 
Od letošního roku  bude dělat vydře říční spo-
lečnost mládě vydry malé Matýsek, které se 
narodilo v pražské zoo. Na rozdíl od vydry říční 
je tento druh tvorem denním, takže se nebu-
de přes den schovávat turistům v noře. Časem 
by neměl zůstat Matýsek sám.           (dnš)

Šumava
 – dvacetiletá

Šumava je nejen národním parkem, ale 
i významnou biosférickou rezervací. Na 
konec letošního března připadlo 20. výročí 
od jejího vyhlášení.

Biosférické rezervace jsou velkoplošná 
chráněná území, zřizovaná od roku 1970 
v rámci mezinárodního programu UNESCO 
Člověk a biosféra (Man and Biosphere). 
Jsou ukázkami přírodních krajin, v nichž 
zároveň důležitou roli hraje člověk a jeho 
aktivity.

„Biosférické rezervace jsou takovým míro-
vým úsilím o důstojný a barevný život v řádu 
přírody. Na Šumavě se o to pokoušíme už 
dvacet let, “ uvedl při příležitosti výročí Ivan 
Rynda, předseda Českého národního komi-
tétu pro program MaB UNESCO – Člověk 
a biosféra. 

V ČR je vyhlášeno šest biosférických 
rezervací. V roce 2011 bude k jejich při-
pomenutí vydán arch se čtyřmi poštovními 
známkami, jež budou věnovány právě bio-
sférické rezervaci Šumava.                                                  

(mžp)

Probuzené medvědy vítala písnička
Medvědi v plzeňské zoo se pravidelně probouzejí ze zimního spánku kolem 8. března. Letos 
je přišly přivítat do jejich nového roku 10. 3. děti ze třídy Koťat 25. mateřské školy v Plz-
ni na Slovanech. V medvědích maskách jim zazpívaly písničku z večerníčku V. Chaloupka 
– Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům. V doprovodu ošetřovatelů navštívily a pro-
hlédly si medvědí brlohy. Za exkurzi do míst, kam se návštěvníci nepodívají, je odměnily vlast-
noručně namalovanými obrázky „míšů“. Tuto mimořádnou příležitost dostaly děti za odmě-
nu, neboť uvedená MŠ pravidelně využívá zoologickou zahradu k environmentální výchově.
Prvními pochoutkami medvědů od ošetřovatelů bylo několik sáčků dětských piškotů a jablka.
V letošním roce mohou návštěvníci spatřit v medvědím výběhu, jednom z největších ve střední 
Evropě, čtyři medvědy hnědé čili brtníky  –  sedmileté sourozence známé z večerníčků Václava 
Chaloupka Honzíka a Elišku a dále Pištu (*1981) a Mikiho (*1993).                            (kola)

Blatensko 
si vychutnávalo 

Václava Větvičku
Populární přírodovědec, esejista, dlouholetý 
ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy 
a jako neúnavný důchodce vedoucí zámecké 
zahrady ve Štiříně  RNDr. Václav Větvička sice 
zavítal na Blatensko na pouhý den, ale pořa-
datelé mu připravili program „bez jediného 
vydechnutí“. Dopolední besedu s místními 
žáky a studenty, odpolední setkání s obyvateli 
domova pro seniory završilo jeho podvečerní 
povídání ve Tvrzi Lnáře. Blatensko – tuto Zemi 
zamyšlenou, jak ji nazval spisovatel Ladislav 
Stehlík, si zamiloval již jako student a opakova-
ný obdiv ji vyjádřil i ve své literární a fotografické 
tvorbě.                                    
 (vh)

Díky třísettisícovému finančnímu příspěvku 
Nadace ČEZ  se mohou od letošního jara  
návštěvníci plzeňské zoologické a bota-
nické zahrady podívat na šimpanzy a lvy 
z vyhlídkové věže a děti zaskotačit na něko-
lika herních prvcích. Opičí dráha na ně čeká 
v okolí restaurace Kiboko a expozice gibonů, 
jednoduché šplhadlo cestou k medvědům 
a u vedlejší expozice zubrů přírodní hraz-
da.                           Foto IRIS Miroslav Volf

Letošní jaro k nám vtrhlo po pro mnohé 
nekonečné zimě 18. března.  Ano vtrhlo, 
protože jeho nástup byl opravdu razant-

ní. Začínal jsem ten den právě dovolenou a tu 
proměnu jsem tak měl na své zahradě denně 
před očima. Při příjezdu narcisy jen nesměle 
vystrkovaly konečky lístků z  neshrabaného 
listí, když jsem se vracel po pěti dnech domů, 
začínala ze země vylézat i jejich poupata. Slu-
nečné a velmi teplé počasí naráz probudilo 
přírodu a hnalo ji vpřed takovou rychlostí, že 
jsme jí byli při nedávné vzpomínce na mra-
zivé a zasněžené dny až zaskočení. Jara bylo 
všude kolem nás až k zalknutí. A protože jsme 
lidé nevděční a stále s něčím nespokojení, 
začali jsme mu vyčítat, že sotva dalo vykvést 
prvním svým zvěstovatelům, už jim horkými 
poledními slunečními paprsky zavíralo křeh-
ké a citlivé kvítky. Kdepak, aby letos kvetly 
sněženky a talovíny od ledna až do konce 
března. Letos se jejich perioda počítala spíše 
než v týdnech ve dnech.

Jenže stačilo několik zvratů v počasí a pří-
roda prudce přibrzdila. A opět přišla ke slovu 
lidská nespokojenost. Duben byl nemastný, 
neslaný, nejvíce se mi k němu hodil výraz mojí 
ženy zapouchněný. Používala ho, když dcery 
byly ještě malé a ráno vstávaly s brekem, celý 
den se jen mračily, z ničeho neměly radost, 
nekomunikovaly, byly prostě zapouchněné. 
A k zapouchněnosti se přidalo ještě značné 
sucho – až jsme se divili, kam se všechna ta 
vláha ze sněhu poděla. Pár teplotních rekordů 
sice nechybělo, ale jinak průměrné, pro naše 
podnební a zeměpisné podmínky jaro nor-
mální, takové naše tuzemské. A v květnu pak 
hodně zapouchněné.               Josef Hart 

Pěkně zapouchněné 
jaro 2010
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Pomozte s mapováním chřástala polního!

Chřástal polní je pták nenápadného vzhledu. Velikostí je asi mezi koroptví a křepelkou a jako ony 
má hnědé skvrnité zbarvení. Křídla a vrch hlavy jsou tmavší s černými skvrnami, naspodu těla je 
žlutohnědý, jen boky má poněkud temněji příčně pruhované. Křídla zdobí výrazně rezavé pole. 

Je štíhlejší a jemnější než ostatní kurovití ptáci a má o něco delší zobák.
Až do poloviny 20. století byl běžně hnízdícím opeřencem na území současné ČR v lučních poros-

tech ale i polních plodinách. S intenzifikací zemědělství začal výrazný pokles jeho stavů a centrem 
početnějšího výskytu hnízdících párů se počaly stávat vyšší nadmořské polohy, kde populaci země-
dělství až tak neohrožovalo. V západních Čechách je jedním z posledních jádrových území hnízdního 
výskytu  chřástalů pásmo pohraničních hor, zejména Šumava a navazující Český les. Ale i tady je  pro-
následuje zemědělská výroba, zejména moderní mechanizace používaná pro sečení luk. Její  rychlost 
a záběr má fatální dopad především na mláďata, ale i na dospělé jedince. Ptáky dokáže z jejich teritorií 
vytěsnit i intenzivní pastva, neboť vede často k degradaci lučního porostu jeho silným přehnojením 
a následným zaplevelením  ruderálními rostlinami.

Chráněná krajinná oblast Český les byla 
vyhlášena teprve nedávno (2005) a nebyl 
zde systematický průzkum populační četnos-
ti chřástala polního ještě proveden, i když je 
účelné ho uskutečnit. Projekt mapování bude 
probíhat ve spolupráci se Správou CHKO Čes-
ký les a členem skupiny pro výzkum chřásta-
la polního z České společnosti ornitologické 
Ing. Jiřím Vlčkem.

Pokud se s chřástaly někde setkáte (a to 
i mimo CHKO Český les) nebo je běžně slý-
cháte, napište či zatelefonujte do Zoologic-
ké a botanické zahrady města Plzně zprá-
vu. Nezapomeňte v ní uvést lokalitu (popis 
místa), datum a hodinu pozorování a počet 
sledovaných jedinců. Vaše informace výrazně 
pomohou při mapování výskytu těchto mize-
jících ptáků z naší přírody. Kontakt: pesova@
plzen.eu; 606 628 448; 378 038 303. Více 
informací na www.zooplzen.eu v sekci ochra-
na přírody.                                        (jp)

Mezi návštěvníky zoologických zahrad nena-
jdeme příliš mnoho těch, jejichž oblíbe-
ným zvířetem by byli urzoni. Je to dáno 

zejména tím, že jejich denní aktivita je minimální, 
o mimice ani nemluvě. A tak lidé míjejí tyto ostnité 
kuličky bez povšimnutí, což je ale škoda. 

Urzon kanadský, stejně jako jeho jihoameričtí 
příbuzní kuandu obecný a kuandu oranžový, patří 
do čeledi urzonovití, řád hlodavci.

Urzon kanadský je druhým největším hlodavcem 
na severoamerickém kontinentu – prvenství patří 
bobru kanadskému. Dosahuje hmotnosti od pěti 
do 14 kg. Délka těla  je 50 až 93 cm, délka ocasu 15 
– 30 cm. Tělo vyjma břišní partie je pokryto 30 000 
ostny.

Urzoni obývají velmi rozdílná prostředí; najde-
me je v tundře, listnatých lesích i v hustých křovi-
nách pouště Velká pánev. Ve státě New York žijí 
na stromech, v Massachusetts tráví 13 procent 
času na zemi. V této lokalitě totiž existuje mnoho 
zemních úkrytů před predátory. Naopak v místech 
s přemnoženou populací jelenů je nízkého poros-
tu, a tudíž i úkrytů, velmi málo a to drží urzony na 
stromech.

Zvíře je neagresivní, útočí pouze v ohrožení. Mezi 
jeho nepřátele patří rys, puma a kojot. Kuna rybář-
ská dokonce vyvinula strategii jak urzona přimět, 
aby odhalil svoji slabinu – břicho. Fackováním čeni-

chové partie ho donutí, aby padl na zem a zaútočí 
na jeho bezostné břicho. Jinak se ale umí útoční-
kům skvěle ubránit. Slouží mu k tomu ostny pokrytý 
ocas, kterým  dokáže predátora zasáhnout. Ostny, 
jež vznikly přeměnou srsti, jsou vybaveny mikro-
skopickými háčky a jsou duté. V těle popíchaného 
útočníka nabobtnají a tím se v kůži upevní.

Urzon kanadský je přísný vegetarián, mezi jeho 
oblíbenou potravu patří na jaře a v létě listí  stro-

mů, jetel, toulcovka americká. V zimě okusuje kůru 
borovic, jedlí a cedrů, větvičky a jehličí. Nezbytným 
nutričním prvkem je pro něj dusík. V přírodě dávají 
zvířata přednost nočnímu příjmu potravy, protože 
dokáží lépe zužitkovat živiny z nočního metabolis-
mu rostlin. S oblibou vyhledávají sůl, což souvisí 
s jejich býložravostí, a tak rádi okusují propocené 
dřevěné nástroje, koňské postroje či sedla.

Urzon je dobrým plavcem, jeho duté ostny jej 
nadnášejí na hladině. Výborně šplhá po stromech, 
na zemi se pohybuje spíše kolébavě a pomalu. 
Má charakteristický vokální projev zahrnující kvíle-
ní, chrochtání, hvízdání, kňučení, pištění a cvakání 
zubama.

K páření dochází v měsících říjnu a listopadu, 
urzoni se rozmnožují pouze jedenkrát v roce. Bře-
zost trvá 210 dní, samice rodí jediné mládě. Ta také 
vykonává rodičovskou péči, ale s potomkem je 
v kontaktu pouze v noci. Přes den je ukrytý na zemi 
a matka spí na stromě.

Urzoni jsou poměrně dlouhověká zvířata, v zajetí 
se mohou dožít až 18 let, nicméně jejich věk v pří-
rodě je limitován stavem chrupu, málokdy přesáh-
ne hranici 12 let.

Urzona kanadského nabízí návštěvníkům v expo-
zičním celku Severní Ameriky i plzeňská zoo.   

 
Jolana Bezděková

Citát tohoto čísla:
Utrhl jsem květinu – zvadla… Chytil jsem motýla – uhynul mi v dlani! Teprve potom jsem 
pochopil, že krásy lze se dotýkat jen srdcem!  

Člen legendární beatové skupiny Beatles John Lennon   

Noc s Andersenem 
mezi zvířátky

Letos již posedmé uspořádala Obvodní 
knihovna Lochotín ve spolupráci s Knihov-
nou Vinice Noc s Andersenem. Ta se stala 
od roku 2000 tradicí nejen v České repub-
lice, ale dnes již po celé Evropě. Jedná se 
o společnou akci knihoven, škol, školských 
a dětských zařízení a organizací na podporu 
čtenářství a nočního dobrodružství s pohád-
kami, dětskými knihami a jejich oblíbenými 
hrdiny.

Na základě pozvánek se letos sešla sedm-
desátka nejlepších dětských čtenářů obou 
knihoven před Zoologickou a botanickou 
zahradou města Plzně, kde všechny přivítal 
duch známého pohádkáře H. Ch. Andersena. 
Poté se všichni, v doprovodu zkušených prů-
vodců ze zoo, odebrali na večerní prohlídku 
zvířat ukládajících se ke spánku.

Velké překvapení čekalo na děti v pavilo-
nu opic, kde volně pobíhaly „gorily“ (divadel-
ní ochotníci, převlečení za zvířata) a tropily 
dětem různé legrácky. Těm nejodvážnějším 
dávaly drobné dárky.

V pavilonu Noční svět očekávala děti další 
„andersenovská“ zvířata,  a to „liška s vlkem“. 
Neposledním překvapením pro všechny byla 
postava velkého „ledního medvěda“, který je 
očekával v blízkosti expozice tučňáků. I ten, 
spolu s kamarádkou lištičkou, rozdával bon-
bony.

Skvělí průvodci poutavě vyprávěli o všech 
zvířatech, která se právě ukládala ke spánku. 
Večer to byl zajímavý, plný napětí a překva-
pení,  pocity dětí určitě  umocnila i bouřka 
valící se nad Plzní. 

Návštěva plzeňské zoo byla pro všechny 
zúčastněné příjemným a milým zpestře-
ním Noci s Andersenem 2010.        (be)

Kuličky s 30 000 ostny   

Autorem všech fotografií bez uvedení jména je Jaro-
slav Vogeltanz.
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Navzdory dlouhé zimě

Zima 2009–10 trvala v Karlových Varech dlouhých 25 týdnů. Do historie 
se zapíše jako jedna z nejdelších. První sníh padal na Karlovarsku už v noci 
z 12. na 13. října. Přesto špačci se sem vrátili o týden dřív než loni. První 
hejna opeřenců z jihu pozorovali ornitologové pod karlovarským pivova-
rem 26. února. „Špačkové letos předběhli skřivany. Loni jsme první přílety 
zaznamenali 4. března, v roce 2008 přiletěli špačci až po 8. březnu, po 
skřivanech,“ uvedl ornitolog Matěj Kovanda.             (rl)

Jaro na České řece
Jedinečné expozici Česká řeka se letos dostalo slavnostního otevření. Bylo 
součástí Vítání jara v plzeňské zoologické a botanické zahradě. Po celý den 
zde bylo pro děti připraveno několik soutěží s rybí a vodní tématikou; Díky 
plzeňské krajské organizaci Českého rybářského svazu si mohli zájemci 
vyzkoušet i soutěžní disciplinu rybolovná technika.

Úderem 10. hodiny začala v expozici po zimní přestávce  všemi kory-
ty opět proudit voda, jejímu vedoucímu Zdeňku Soukupovi se dokonce 
podařilo přemluvit páreček vyder k opuštění pelíšku a k dopolední koupeli 
a mlsání oblíbeného hroznového vína. (Ač šelmy, opravdu ho zbožňují; 
různé plané ovoce 
a dužnaté plody vyhle-
dávají i divoce žijící 
vydry.) Odměnou pro 
všechny první „jar-
ní“ návštěvníky Čes-
ké řeky byla nejen 
její běžná prohlídka 
s hlavní zastávkou 
u tří sumců, ale i vydří 
dovádění doprovoze-
né výkladem o jejich 
životě i o tom, jak 
dokáží někdy své 
ošetřovatele svojí 
divokostí potrápit.

  (ek)

Na statku Lüftnerka

Dráty vraždily čápy

Na některá z čapích hnízd v Plzeňském kraji se nevrátil ani jeden pták 
z původního páru. Podle ornitologa Václava Kováře může být příči-
nou masakr čápů bílých letících loni na podzim do zimovišť. Na Blíz-
kém východě došlo k jejich hromadnému úhynu na drátech vysokého 
napětí. Poušť pod vedením byla posetá stovkami mrtvých ptáků. Bylo 
mezi nimi i několik okroužkovaných jedinců z jižních Čech.           (kř)

Zajímavá výuka
Učitelé o biodiverzitě

Nejen s patřičnými vědomostmi o dané proble-
matice, ale i s návody, jak nejúčinněji ji žákům 
a studentům přibližovat a vysvětlovat, odcházela 
téměř padesátka učitelů z odborné konference 
k Mezinárodnímu roku biodiverzity uskuteč-
něné poslední březnový den v Environmentál-
ním centru Lüftnerka. Uspořádala ji Zoologická 
a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí a Sdružením 

IRIS jako jeden ze svých prvních příspěvků k této 
významné kampani ve prospěch přírody. Přítom-
ní z Plzeňského, Karlovarského a Severočeského 
kraje vyslechli a shlédli šest odborných referátů 
a prezentací předních odborníků v dané oblasti 
a na závěr se aktivně zúčastnili nového výukové-
ho programu připraveného EC Lüftnerka a objas-
ňujícího význam biodiverzity. 

Německý příklad tzv. lesních mateřských škol, 
které vracejí člověka od jeho dětství do přírod-
ního prostředí, by měl podle ředitele odboru 
environmentálního vzdělávání MŽP Ing. Tomáše 

Kažmierského najít své příznivce i u nás. Stejně 
tak jsou stále nedoceněny školní zahrady, kte-
ré mohou být ukázkami biodiverzity přímo pod 
školními okny. To potvrdil ve své přednášce 
i ředitel Masarykovy ZŠ ve Kdyni, jejíž součástí 
taková školní zahrada s několika ukázkovými 
biotopy je od roku 1997.

Tradiční podzimní (prosincová) odborná 
environmentální konference pro učitele bude ten-
tokráte zaměřena na další možnosti environmen-
tální výchovy a osvěty v souvislosti s otevřením 
nových afrických a asijských expozic.              (hš)

Uvidíte v nových afrických a asijských expozicích...
Fólie a značky chránily žáby

Leckterý cestující ve vlaku z Prahy do Plzně si v dubnu a květnu položil 
v lesích mezi Holoubkovem a Rokycany otázku, k čemu jsou asi určené 
několik metrů dlouhé plastové zátarasy u bažin a potůčků podél trati. Odpo-
věď je jednoduchá: Ochranáři přírody jimi bránili žáby vyhledávající vodu 
k páření a rozmnožení populace před jejich vstupem na koleje. Častěji jsou 
takovéto koridory vidět poblíž silnic, existuje i zvláštní výstražná dopravní 
značka. V Karlových Varech lemují fólie každoročně dokonce i několik ruš-
ných ulic. Nejznámějším místem migrujících žab je zde okolí jezírka Malé 
Versailles. Křižíkova ulice byla po několik nocí, kdy putování žab bylo nej-
intenzivnější, uzavřena pro dopravu s výjimkou MHD.                      (zh)

V deset hodin pustil Zdeněk Soukup do všech koryt vodu a Česká řeka 
ožila jarem. Příjemným zpestřením slavnostního okamžiku byly reportérky 
Hitrádia FM plus. 
Foto IRIS Miroslav Volf (více na www.iris. snadno.eu)

S Prázdninovou štafetou 
po Plzeňském kraji 

Možnost poznat nejzajímavější místa Plzeňského kraje budou mít děti 
a mladí lidé i o letošních velkých prázdninách prostřednictvím populární 
Prázdninové štafety. Pro účast v ní je úplně jedno, zda je region jejich 
domovem, nebo sem zavítají jen na několik prázdninových dnů. Těm 
prvým chce ukázat, v jak krásném a turisticky přitažlivém místě se narodili 
a žijí, těm druhým nabídnout to nejzajímavější, co tu lze z bohatství histo-
rických památek i přírodních jedinečností navštívit. K výběru je jich opět 
46, přičemž ke splnění štafetových podmínek a zařazení se tak do sloso-
vání o ceny v čele s rodinným zahraničním zájezdem a výletem do oblač-
ných výšin jich stačí absolvovat 12 dle vlastního výběru. S propozicemi 
této velké poznávací hry se bude možné seznámit ještě před prázdninami 
na webových adresách: www.turisturaj.cz; www.zooplzen.cz; www.iris.
snadno.eu. Veškeré potřebné informace obsahuje i účastnický list, do 
něhož se potvrzují jednotlivé návštěvy a je tak pro mladé poutníky stá-
lým průvodcem při jejich cestách. Stáhnout si ho lze z webových stránek 
nebo vyzvednout v turistických informačních centrech Plzeňského kraje či 
na pokladnách objektů zařazených do Prázdninové štafety.

Zúčastnit se mohou štafety bez obav z nudy i ti, kteří absolvovali minu-
lé ročníky, neboť část cílů je obměněna, v Plzni například přibylo Muzeum 
loutek a Techmánie, na Klatovsku rozhledna Svatobor či muzeum histo-
rických motocyklů a tradičních českých dřevěných hraček.   

Slavnostní ukončení Prázdninové štafety a předání hlavních cen včetně 
desítky originálních triček s emblémem štafety a jménem účastníka se 
uskuteční opět v rámci podzimního veletrhu cestovního ruchu Plzeňské-
ho kraje ITEP.

Hlavním pořadatelem Prázdninové štafety je Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně – od roku 2003 nejnavštěvovanější turistický cíl 
Plzeňského kraje – ve spolupráci s Plzeňským krajem.          (hš)
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Uvidíte v nových afrických a asijských expozicích...

Datum 19. dubna 2010 bude pro plzeňskou zoo 
datem historickým. V odpoledních hodinách totiž 
vstoupil do svého boxu Quido, chovný samec hro-
šíka liberijského. Sen několika generací zoologů 
se konečně splnil.

Tento sameček zplodil s partnerkou Blankou 
v olomoucké zoo šest mláďat, která nyní  žijí 
v zoo po celé Evropě. Do Plzně se přestěhoval 
na doporučení koordinátora  Evropského záchov-
ného programu (EEP) pro tento ohrožený druh. 
Partnerkou mu bude samička pocházející ze špa-
nělské zoo Cabarceno.

Hrošíky nyní potkáme v ČR v královédvorské, 
jihlavské a olomoucké zoo, v Evropě je chová 

necelých šedesát zoo. EEP a plemennou knihu 
vede Zoo Basilej. První mládě v lidské péči bylo 
odchováno v Bronxu (New York) v roce 1921, 
v tomtéž roce následoval i evropský prvoodchov 
v Berlíně.

Pozoruhodná je rovněž historie objevování 
hrošíka. Ačkoliv od poloviny 19. století se usku-
tečnilo několik pozorování a evropští a  američtí 
badatelé získali jeho kosti a dvakrát k nim dora-
zil dokonce živý hrošík, bylo neustále poukazo-
váno na to, že jde o zvíře jistě vymřelé a oba 
hrošíci ze zoo byli degenerovanými hrochy. 
Teprve zastřelení jednoho exempláře a odchyt 
pěti živých hrošíků 28. února 1913 německým 
lovcem Hansem Schomburgkem bylo definitiv-
ním důkazem o existenci tohoto vzácného živo-
čišného druhu.

Věrná zmenšenina hrocha

Plzeňská zoo chová makaky lví od roku 
1981. První mládě se zde narodilo v roce 
1996.  Současnou skupinu tvoří jeden 
samec, dvě samice a čtyři mladé opice. 
Dlouhá léta obývali Tropický pavilon. Od 
léta je však návštěvníci uvidí na novém 
místě v rámci afrických a asijských expo-
zic. Patří tak ke skupině  zvířat, kterým 
nová výstavba změní jejich stanoviště 
a některým zlepší i životní podmínky.   

Dvě ze čtyř mladých opic se narodily 
v prosinci 2009 a hned na to v lednu. 

Jednalo se o 7. a 8. mládě makaka narozené v Plzni.
Makaků je 12 druhů, většinou jsou hnědí, pouze makak lví je černý 

s nádhernou stříbrnou hřívou. Je tak ze všech nejhezčí a současně i nej-
vzácnější. Je pro něj veden Evropský záchovný program (EEP). Mezi makaky 
patří i jediná opice žijící v Evropě – magot bezocasý, který obývá Gibraltar.

Makak lví dorůstá velikosti 45 - 61 cm, ocas je dlouhý od 25 do 39 cm. 
Hmotnost zvířete je kolem 15 kg. Po 165 dnech březosti mívá jedno mládě, 
o něž pečuje dva roky. Samice dospívají v pěti, samci až v osmi letech. Živí 
se plody, listím, ořechy i hmyzem a drobnými obratlovci. Obývá stále zelené 
pralesy jihozápadní Indie. Žije v malých skupinách s přísnou hierarchií. Ve 
volné přírodě se vyskytuje už jen v několika stech jedincích. Příčinou jeho 
vysokého ohrožení vyhynutím je rapidní úbytek životního prostředí, na něž 
je vázán, a malá rozmnožovací schopnost, kterou si zachovává i v zajetí.

Rubriku připravili Mgr. Martin Vobruba

  Nejkrásnější, nejvzácnější                                       
     – makak lví

Iris Novum
• Jarní babyboom abyboom zažily plzeňské opice. Během tří týdnů se 
těšili ošetřovatelé hned ze čtyř přírůstků. Jihoamerickým nočním opicím 
mirikinám se narodil jedináček, zato u asi nejznámější a nejhezčí dráp-
katé opičky tamarína pinčího to byla po delší přestávce obvyklá dvojčata. 
O mláďata se u toho-
to druhu stará samec.  
O jednoho potomka 
se rozšířila skupina 
lemurů kata chovaná 
v Tropickém pavilo-
nu a rozmnožila se 
i malá africká noční 
poloopice komba 
Garnettova. Díky 
pravidelným odcho-
vům mohla plzeň-
ská zoo před dvěma 
lety poskytnout tyto 
komby  ostravské 
zoo a letos do nově 
otevíraného pavilo-
nu v Bratislavě.          

(vo)

• Již čtyři sumci jsou ke spatření v unikátní expozici Česká řeka 
pod statkem Lüftnerka. K jedinému normálně vybarvenému a v plzeňské 
zoo nejdéle chovanému jedinci – Drahošovi – přibyl opět albín. I on byl 
zahradě darován. Pochází až od České Lípy.                                                   (h–k)

Komba Garnettova

Na slavnostní otevření se připravuje rovněž stáj, která ponese ve 
slangu ošetřovatelů  jistě označení „nový velbloudinec“. Rotundo-
vitá stavba připomíná mongolskou jurtu. Všichni její obyvatelé jsou 
ve znamení určitého návratu.  Z chomutovského přibližně rok a půl 
trvajícího azylu se vrátili velbloudi dvouhrbí.  Turkmenské divoké osly 
kulany chovala plzeňská zoo krátce v 80. letech 20. století. Tehdy byli 
zapůjčeni ze Slovenska, nyní jde o dvě starší klisny z chovu pražské 
zoo. V tuzemsku se s nimi potkáme ještě pouze v Zoo Brno. V rámci 
evropského záchovného programu (EEP)  chovají kulany přibližně tři 
desítky evropských zoo. Dosud poslední obyvatelé tohoto pavilonu se 
do ČR vracejí po mnohaleté přestávce. Jsou to gazely perské, neboli 
džejrani. Drobné polopouštní a pouštní antilopky pocházejí z holand-
ského Safariparku Beekse Bergen. Plzeňská zoologická zahrada chova-
la do roku 1983 severoafrickou gazelu Cuvierovu, u níž  zaznamenala  
i odchovy.                                                                                             

Ve znamení návratů

Turkmenský osel kulan
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Ze zákulisí

Ošetřovatelka Růžena Weberová za 30 let 
práce v plzeňské zoo odchovala náhrad-
ním způsobem čtyři opičky – tři kočko-

dany husarské a jednoho kočkodana Brazzova, 
psíka mývalovitého, několik kun a papouška žako. 
A všechny úspěšně. Jejím posledním mládětem, 

jež přežilo po ztrátě matky jen díky její obětavosti, 
je zebra. Dvakrát se pokusila zachránit individu-
ální péčí i dvě dospělá nemocná zvířata, ale tady 
byla příroda silnější. Jak sama říká, „byla to sázka 
do loterie, ale proč se nepokusit…“

Zebřička se narodila 6. února a 13. téhož měsí-
ce přišla o matku. Od té doby se jí ji snažily nahra-
dit ošetřovatelky Petra Speierlová a Růžena Webe-
rová. První z nich přinesla z domova kozí mléko 
a paní Weberová se na nějaký čas odstěhovala 
do zoologické zahrady. „Mléko z kojenecké láh-
ve bylo třeba zebřičce podávat každé dvě hodiny. 
Jeden a půl měsíce jsem proto spala přímo v pří-
pravně Domu afrických kopytníků. Po pěti dnech 
jsme nahradili kozí mléko sušeným mlékem pro 
hříbata. Udělali jsme dobře, neboť ji podle vypité-
ho množství chutnalo mnohem víc. Radila jsem 
se s panem inženýrem Součkem, který má zku-
šenosti s odchovem hříbat, a ten doporučil mlé-
ko ještě přisladit Glukopurem, což je hroznový 
cukr. Součástí sušeného mléka pro hříbata jsou 
i speciální láhve, kterými jsme nahradili původní 
láhev kojeneckou. To byla docela úleva, protože 
zebřička denně vypila kolem šesti litrů kozího 

mléka a hříběcí směsi až 10 litrů. Velkou výhodou 
bylo, že se stačila za těch několik málo dnů po 
boku mámy naučit žrát seno a vločky. Koncem 
března jsme ji začali přivykat na chroupání mrk-
ve, ale velké zalíbení, především z počátku, v ní 
nenašla.“ Od vzpomínání přejde ošetřovatelka do 
současnosti i nedaleké budoucnosti: „ Od polo-
viny dubna krmíme mlékem už jen třikrát den-
ně – poprvé v šest hodin po příchodu do práce, 
potom ve 13 a naposledy, to už ze svého volného 
času, v 19 hodin. Vypije ho mezi pěti až šesti lit-
ry. Noci už tedy zase trávím doma. Počítáme, že 
s mléčným přikrmováním budeme pokračovat do 
začátku nebo poloviny prázdnin,“ odhaduje ošet-
řovatelka. Bez porozumění svého manžela by se 
paní Weberová roli náhradní mámy tak věnovat 
nemohla. Je ale rovněž ošetřovatelem, takže měl 
pro její čtyřiadvacetihodinové směny plné pocho-
pení. A když byla nutně třeba doma, několikrát ji 
ochotně zastoupil.

„Zebřička je velice zvídavá a má dobrý vztah 
s jednou samicí, i když kvůli napájení mlékem 
je oddělená a je mezi nimi tudíž pletivo. Ale to 
poznáte.“ Plzeňské stádo zeber Chapmannových 
je nyní čtyřčlenné, mladá samička ho rozšíří na 
původní počet pěti jedinců. 

(hy)

Kvůli zebřičce spala v zoo

Je středa 12. května odpoledne. K zadní části 
pavilonu žiraf přijíždí teréňák, který za sebou 
táhne přepravník zvířat. Nedočkavě je očeká-

ván početnou skupinou novinářů. Žirafa poprvé 
v plzeňské zoo. Odmyslím-li výborný žert řidiče Jiří-
ho Lepiče a několika jeho spolupracovníků zkrátit 
chvíle napjatého čekání přivezením věrné figurí-
ny skutečné žirafy na korbě malého náklaďáčku, 
málem ji ani nespatřili. Souprava nacouvá úzkou 
cestou mezi kamenným valem a ohražením před-
výběhu ke zdi pavilonu. Jde nejen o pověstné, ale 
skutečné centimetry. Manévr, který prozrazuje, že 
v kabině auta sedí opravdový profesionál. Řidič 
otevře záď přívěsu, spustí na zem lávku, která 
vyrovnává rozdíl mezi jeho podlahou a podla-
hou stáje. Ošetřovatelé odjistí transportní vrata 
pavilonu a žirafí samec Lex z ostravské zoo může 
vstoupit do svého nového domova. Než tak uči-
ní, uslyší několik vybídnutí od jeho dopravce, za 

moment už ale podle klusotu kopyt, zcela skryt 
za bočnicemi přepravníku, sestupuje vstříc nové-
mu prostředí. – Pusťte nás dovnitř, – přemlouvají 
fotografové a kameramani ředitele Ing. Trávníčka. 
S rozhodnutím váhá, nikdo neví, jak cesta téměř 
přes celou republiku na Lexe působila, v jakém je 
rozpoložení. Přivést ho do stresu, by bylo to nej-
horší, jak zvíře vítat v novém prostředí. Vypadá ale 
klidně, vyrovnaně, a tak po dohodě s ošetřovateli 
dostávají ředitelův souhlas. Společně s několika 
zaměstnanci zahrady jsou první, kdo ho vidí.

Řidič transportu Zdeněk Bárta ze Zoo Dvůr Krá-
lové domlouvá organizaci zítřejšího transportu 
druhé žirafy, tentokráte z Prahy. Musím se proto 
spokojit s povídáním s jeho doprovodem Františ-
kem Jamborem. „Musím spokojit“ ale není vůbec 
na místě! Právě on je výrobcem tohoto speciální-
ho a jediného přepravníku na žirafy v ČR. A před-
stavte si, cesta z Ostravy  do Plzně byla pro něj 
provozní premiérou! To si nemohl samozřejmě 
nechat ujít!

„Se Zdeňkem se známe od školy. Pětatřicet let 
jsme se ale neviděli. Když jsme se potkali, zná-
te to, povídá se o práci, rodinách, zálibách, slovo 
dalo slovo a plácli jsme si na spolupráci. Různé 
atypické přepravníky, takové, jež se nedají nor-
málně koupit,“ rozpovídá se pan Jambor, „dělám 
už od roku 1986. Hned od doby, kdy bylo možné 
podnikat na povolení národního výboru. To víte, 
postavit komfortní přepravník na žirafy, to byla 
výzva.“

A komfortní skutečně je. Sedí na nízkém pod-
vozku, což se u tak vysokých zvířat, jako jsou žirafy, 
samozřejmě cení. Jeho hmotnost jsou dvě tuny, 
náklad může mít až 1,5 tuny. Podle vzrůstu žira-
fy se dá nastavit jeho výška až na maximálních 
pět metrů. To je míra dospělého samce. Lze ji 
však využít jen na odpočívadlech, aby se skloně-
né zvíře mohlo na chvíli narovnat a protáhnout, 
neboť na silnici nesmí výška normálního nákla-
du přesahovat čtyři metry. Alex cestoval při své 
„dorostenecké“ výšce 3,5 m – narodil se v roce 
2008 – hezky se vztyčenou hlavou a s veškerým 

pohodlím. V přepravním prostoru je zabudova-
ná kamera, takže řidič má po celou dobu žirafu 
pod kontrolou. A koho by překvapilo, že veškerý 
pohyb na přívěsu je obstaráván ručně, tomu Fran-
tišek Jambor odpoví: „Pochopitelně bych dokázal 
i hydrauliku, ale nejméně poruchový pohon je na 
lidské paže a vyloučení poruch je u přepravy živé-
ho nákladu velice důležité.“ Bezpečná přepravní 
rychlost se pohybuje mezi 80 až 90 km/hod.

Zdeněk Bárta má v Zoo Dvůr Králové na sta-
rosti přepravu zvířat a tomuto povolání se věnuje 
dvaatřicet let. Nejdále se díky této profesi dostal 
na Jávu a do Ameriky, ale to jako doprovod letec-
kého transportu. Nejvzdálenější zemí, kam kdy 
vezl nějaké zvíře po silnici, je Portugalsko. Žiraf 
převezl nepředstavitelných 388. Vlastně s tou 
čtvrteční pražskou 389. Ač je to hezkých pár let, 
původní přepravy se mu vybavují živě: „Vozily se 
v dřevěných přepravních bednách zaplachtované 
na korbě normálních náklaďáků. Pro transport se 
musela vybírat zvláštní trasa kvůli mostům a elek-
trickému vedení. Dodnes mám před očima jak 
jsme projížděli Ostravou, před námi montážní 
auto dopravních podniků a z něho nazvedávali 
chlapi troleje. Když si na tu minulost vzpomenu, 
divím se, že jsem se do takových věcí pouštěl. Byli 
jsme hold mladí a odvážní!“

A jak se podle pana Bárty žirafy vozí? „Dob-
ře. Nejhorší jsou na přepravu zebry. Jsou divo-
ké, mají sílu, kopou, 
je nebezpečí, že 
se navzájem pora-
ní.“  Ale i s takový-
mi „zlobidly“ si ví 
rady: „Mám u sebe 
neustále foukačku 
na uspání a různá 
moderní sedativa, 
kdyby bylo třeba 
některého pasažéra 
zklidnit,“ umí si pan 
Bárta i s takovou 
situací  poradit.

Jak se vozí žirafy                                        
František Hykeš

František Jambor

Zdeněk Bárta
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Ze zákulisí

T ři roky jsme s kolegyní Monikou Novákovou 
sbíraly materiály, nápady a hlavně argu-
menty pro zahájení enrichmentu šimpanzů 

v plzeňské zoo. Loni  jsme už z plánů i něco málo 
uskutečnily, ale ještě nás čeká spousta práce.

Smyslem enrichmentu je pomáhat zvířatům 
rozvíjet schopnosti, které jsou jim přirozeně 
dané od narození, nenechat je, aby se nudila  
–  tím předcházet  jejich agresivitě a napjaté 
atmosféře ve  skupině – a  zajistit  jim dobré 
podmínky k životu v lidské péči.

Poprvé jsem slyšela o enrichmentu a prvně ho 
také viděla v Praze u goril a v Ostravě u šimpan-
zů. Přiznám se, že tehdy před pěti lety jsem o pri-
mátech, a zvláště o lidoopech, nevěděla zdaleka 
tolik co nyní, a tak mě košík zavěšený na laně, 
nebo imitace termitiště připadaly jako hračky 
navíc – něco hezkého pro oko návštěvníka. Nevě-
děla jsem, jaký to má z hlediska chovu lidoopů 
význam, ale práce s těmito inteligentními zvířaty 
mně to brzy ukázala. Také jsem si samozřejmě 
přečetla různé odborné publikace, ale hlavně 
jsem čerpala z poznatků Dr. Jane Goodallová, jež 
zasvětila šimpanzům celý život a díky níž se  daří 
záchrana tohoto živočišného druhu.

V mnoha moderních zoo je enrichment v sou-
vislosti s primáty velmi běžný. Již několik let se 
snaží ošetřovatelé na celém světě, ale i řada dob-
rovolníků, jeho prostřednictvím pomoci  zvířatům 
v lidské péči od nudy a stereotypu, jimž jsou 
v tomto prostředí vystavena. V zahraničí dokonce 
existují speciální týmy lidí, jejichž náplní práce je 
pouze  vytváření enrichmentových prvků.

Jsem přesvědčena, že chovatelé lidoopů jsou 
povinni se podílet na vytváření pohodového živo-
ta těchto vzácných živočichů nejen poskytováním 
kvalitní potravy, dobrým úklidem a odpovídající-
mi podmínkami v ubikacích a výbězích, ale i jejich 
zabavením, obohacením prostředí, v němž žijí. 

Šimpanzi ve volné přírodě tráví až 70 procent 
života nějakou činností, převážně hledáním 
potravy, což v lidské péči nemusí. Tím vlastně 
nemají ani potřebu přemýšlet jak se k potravě 
dostat, jak lovit atd. Dostávají se tak do apatie, 
nudy, což může ústit až do narušené psychiky. 
Zvláště toto nebezpečí hrozí, je-li povaha zví-
řete spíše cholerická (právě šimpanzi!). Jinými 
slovy – kdo si hraje nezlobí. Dalším faktorem je 
i fyzický vývoj  spojený s rizikem oslabení sva-
lů. Přes velký význam enrichmentu jde o velmi 
nenáročnou záležitost, která není téměř závis-
lá na financích, ale naproti tomu především na 
dobré vůli ošetřovatelů. Příkladem takového 
jednoduchého enrichmentového prvku je třeba 
obyčejná papírová krabice naplněná dřevitou vl-
nou a krmením a schovaná někde na výběhu, 
či plastové lahve naplněné oříšky a hroznovým 
vínem nebo listí poházené po ubikaci a pod ním 
ukrytá potrava.

Měla jsem možnost se podílet na enrichmentu 
a práci u šimpanzů v ostravské zoo, která je od 
roku 2001 jeho  průkopníkem a je tudíž pro nás 
velkou inspirací.

Jedním z našich plánů je imitace termitiště 
právě podle jejich nápadu. Funguje na principu 
opravdového termitiště, kdy se schová uvnitř 
nádoba se sladkou kaší (pudinkem, jogurtem, 
přesnídávkou) a šimpanz pak musí klacíkem 
vyndat malými otvory po stranách dobrotu ven.

Když jsem viděla, jak hravě si s tím opice pora-
dily, jak přemýšlely nad tím, že ten klacík musí 
zkrátit, aby úhel k puse byl menší a kaše nepa-
dala zbytečně na zem, byla jsem hodně překva-
pena. Aby toho nebylo málo – rozžvýkáním jeho 
konce si udělaly lžičku!  A to ještě není stále 
vše! Takhle opracovaný „nástroj“ si ve výběhu 
schovaly, aby ho měly připravený na další krme-
ní! Viděla jsem v televizi spoustu dokumentů 

z divoké přírody jak šimpanzi dokáží používat 
nástroje, ale vidět to na vlastní oči, to se nedá 
srovnat.

V plzeňské zoo se chceme zaměřit hlavně na 
přirozený enrichment, to znamená na vytváření 
prvků, které šimpanzům umožní vyvíjet aktivity, 
s nimiž by se setkali i v přírodě – jako např. již 
uvedené termitiště, lana (náhrada větví k houpá-
ní) různé kmeny s vydlabanými otvory na schová-
ní potravy. Chceme využívat co nejvíce přírodního 
materiálu (listí, žaludy, proutěné košíky, dřevo, 
jutové pytle...). Důležité je při vymýšlení „hraček“ 
také dbát na bezpečnost zvířat, předejít možné-
mu zranění o enrichmentový prvek.

Rok 2009 odstartoval vytoužený začátek en-
richmentu u šimpanzů. V roce letošním, pevně 
doufám, se nám podaří splnit velký sen, jímž je 
termitiště pro naši opičí tlupu.

Enrichment znají od loňského roku i plzeňští šimpanzi 
Kdo si hraje – nezlobí                             Alena Faflíková, ošetřovatelka opic

Kalendárium
Pět podob Dne Země

Plzeňský Den Země pořádaný Sdružením přátel 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS 
měl letos hned pět podob. Hlavní jeho připomín-
ka se konala v sobotu 24. dubna, ale již v pátek 
odpoledne se uskutečnilo u přírodního grilu na 
pláži Seneckého rybníka první z cyklu povídání 
o plzeňské přírodě přímo v přírodě. Pozvání přijal 
profesionální ochranář Pavel Moulis z Rokycan. 
Hovořil o záchraně poraněných živočichů, stavu 
naší přírody, nechal nahlédnout přítomným do 
ptačího světa a na závěr předvedl i několik sokol-
nických ukázek. Na premiérovou akci a její netra-
diční pojetí byl o ni povzbudivý zájem. Přijížděli 
cyklisté, maminky s kočárky, přicházeli lidé venčící 
psy i sami sebe. Někteří se zastavili jen na chvíli, 
ale většina vydržela až do zapálení ohně a opé-
kání vuřtů.   

Do prázdnin se uskuteční toto povídání o pří-
rodě ještě jedenkrát. V pátek 25. června od  

17 hodin, opět na pláži Seneckého rybníka. Jeho 
téma bude květena boleveckých rybníků a čisto-
ta jejich vody s využitím biologických procesů.

V sobotu se konal Plzeňský Den Země souběž-
ně v zoologické a botanické zahradě, u bolevec-
kých rybníků a v Kilometrovce. V zahradě měl 
podobu tradiční ptačí soboty; její letošní zajíma-
vostí byla výroba proutěných hnízdních podsad 
pro ptáky v nových afrických a asijských expozi-
cích přímo před zraky návštěvníků. Během dvou 
měsíců jich museli bratři František a Josef Slivo-
ňové, známí plzeňští košíkáři, zhotovit 66 v prů-
měrech dna od 20 do 60 cm.

U Boleveckých rybníků se uskutečnila ornito-
logická vycházka vedená předsedou Nepomuc-
kého ornitologického spolku Václavem Kovářem 
a na hrází Šídloveckého rybníka byl vysazen II. 
strom Země.

A takto hodnotí vycházku sám Václav Kovář: 
„Počasí velmi přálo, nefoukal vítr, nepršelo, 
nebyla zima ani horko – naprosto ideální stav. 
Do tří nárazových sítí pod hrází Šídloveckého 

rybníka  se odchytlo během hodiny 16 ptáků 
těchto druhů: pěnice pokřovní, rehek zahradní, 
budníček menší, červenka obecná, sýkora koňa-
dra, sýkora modřinka, pěnkava obecná a pěvuš-
ka modrá. Účast byla překvapující. Přítomní viděli 
kroužkování v praxi a společně jsme pozorovali 
asi dalších 20 ptačích druhů.“ 

V Kilometrovce byl ukončen již čtvrtý ročník 
soutěže ve sběru potravinářských hliníkových 
obalů. Jako i v předešlých letech byli nejpilněj-
šími sběrači děti a občané z Města Touškova. 
Dokázali shromáždit 504 kg tohoto cenného 
odpadu. Aktivní byli letos i žáci ZŠ Dolní Bělá, 
rovněž na severním Plzeňsku, kteří si připsali na 
konto 226 kg suroviny. Nejvzdálenější školou, 
jež se k soutěži připojila, byla ZŠ ve Zbirohu  na 
Rokycansku.

Děti z 91. plzeňské MŠ nasbírali „sice“ jen 15 kg 
hliníkových fólií, ale zato z nich společně se svými 
učitelkami vytvořily kompozice, které všichni obdi-
vovali.       (hy)

Fotogalerie na www.iris.snadno.eu
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Osobnost

Touha po velkých atraktivních zvířatech, jako jsou 
sloni, žirafy, nosorožci, gorily a další, doprovází 
celou moderní historii plzeňské zoo spojenou 
s jejím přestěhováním na Lochotín v roce 1963.

Prvních pět let nového století sice budovala 
svůj image zejména na specializaci na bezobratlé, 
ptáky a drobné savce, na skutečnosti, že vzhledem 
k tomuto zaměření chová největší počet živočiš-
ných druhů z českých zoo. Z té doby také pochází 
stále populární slogan Plzeňská zoo – docela jiný 
svět. Nicméně v dalších letech perspektiva velkých 
zvířat znovu ožívá. Nejsilnější plzeňská politická 
strana by v ní brzy ráda viděla slony. Chvilkově 
má jejich expozice vzniknout na místě letního 
amfiteátru; mnohem realističtěji se ale jeví jejich 
chov na lukách mezi stávající zahradou a silnicí 
do Radčic. Rodí se projekt Sloni na Mži. Brzy se 
ovšem ukazuje, že vzhledem k řadě nevyřešených 

majetkových a dalších otázek se jeho realizace 
zřejmě protáhne. To další projekt – nové africké 
a asijské expozice se žirafami, nosorožci a další-
mi zajímavými zvířaty – se zdá technicky daleko 
průchodnější. Samozřejmě za podmínky, že na 
něj Plzeň získá dotaci z evropských fondů. Jak se 
stává období, po nějž do ČR budou proudit miliar-
dy z EU zřetelnější, je stanoveno i pořadí výstavby 
zahrady: do roku 2010 spatří její návštěvníci žirafy, 
nosorožce a další novou africkou a asijskou zvíře-
nu, do roku 2013 slony.

Sice ne všechna jednání končí ve prospěch 
projektu, je ale stále zřejmější, že se v procesu 
příprav na jeho podání do příslušné výzvy regio-
nálního operačního programu nevyskytne žádná 
nepřekonatelná překážka. Nechybí politická vůle, 
investiční akce je v pokročilém stádiu stavební 
projektové dokumentace. Daří se přesvědčit zři-

zovatele – statutární město Plzeň, že strategicky 
výhodnější bude, stane-li se investorem přímo 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně. 
Úspěšná jsou i jednání s Útvarem koncepce 
evropských prostředků, který byl zřízen právě pro 
administraci projektů, pro něž je žádána podpora 
z evropských strukturálních fondů. Jenže zahrada 
by ráda využila jiných služeb – obecně prospěšné 
společnosti Plzeňsko v Evropě. Má s ní velmi dob-
ré zkušenosti, spolupracovala s ní v letech 2006 
a 2007 na  projektech své  propagace a mediali-
zace – a s velmi pozitivním výsledkem.   

V únoru – to už jsme v roce 2008 – se začíná 
situace komplikovat. Historicky neopakovatelnou 
šanci, kterou dává dotační období 2007 - 2012, si 
uvědomuje samozřejmě spousta subjektů. Vůbec 
není podstatné, že ještě nejsou hotovi s projekty. 
Přijdou přece další výzvy a důležité je, aby v nich 
byl ještě dostatek finančních prostředků. A ty tam 
budou, pokud už nebudou vydány na dříve poda-
né úspěšné žádosti. 

(pokračování na straně 9)

Nikdo jiný z kolektivu pracovníků Zoologické 
a botanické zahrady města Plzně nebyl tak 
spjatý se stavbou nových afrických a asij-

ských expozic jako provozní náměstek Ing. Bohu-
mil Souček. Společně s kolegy z kanceláře – Miro-
slavem Adamcem a Robertem Kazdou – byli za 
investora zodpovědní za její průběh, za dodržová-
ní časového harmonogramu, za kvalitu odváděné 
práce stavebními firmami, společně se zoology 
rozhodoval o případných změnách oproti pro-
jektu. Znovu se ukázalo, jak je se svými bohatými 
profesními zkušenostmi pro zahradu přínosný. 
Opět prokázal, že je člověkem, jemuž provoz neči-
ní žádné problémy. Jak se sám přiznává, v provozu 
se vždy cítil nejlépe a to byl i důvod jeho nástupu 
v roce 1992 do zoologické a botanické zahrady. 
„V roce 1991 jsem byl jmenován do funkce ředi-
tele oblastního inspektorátu České zemědělské  
a potravinářské inspekce v Plzni. V obleku, v koši-
li a kravatě jako  úředník chodící z jedné porady 
na druhou jsem vydržel rok. Lákala mě činorodá 
práce, při níž je vidět, když jde člověk domů, že 
za ním zůstalo něco hmatatelného,“ zdůvodňuje 
Ing. Souček své rozhodnutí odejít z dobře place-
né pozice do příspěvkové organizace s nevalnými 
platy. 

Do zoologické zahrady nastoupil jako agro-
nom, ale už po třech měsících se stal vedoucím 
provozu. Ani si tak nestačil pořádně zavzpomínat 
na časy, kdy jako čerstvý absolvent Vysoké školy 
zemědělské v Praze přišel na Státní statek Úlice  
také jako agronom. „Vzhledem k náplni práce 
jsem velmi rychle poznal celou zahradu. Byl jsem 
zodpovědný za technický servis pro chov zví-
řat, údržbu, občas i nějakou výstavbu, za výrobu 
objemných krmiv, určitý čas jsem řídil i provoz 
skleníků a zahradníky,“ zavzpomíná si rád pan 
Souček.

Prakticky stejná pracovní náplň, jen větší zod-
povědnost, tak se dá nazvat jeho jmenování pro-

vozním náměstkem v lednu 2001. „Jeho“ stře-
disko – to je malá zemědělská farma s několika 
traktory a nákladními auty, desítkami hektarů luk, 
seníkem a současně s odpovídající opravářskou 
truhlářskou a zámečnickou kapacitou. A co nel-
ze zajistit vlastními silami, to je třeba nasmlouvat 
dodavatelsky. I to patří do jeho kompetence.   

V dobách expanze zoo do strání pod lochotín-
skou terasou v šedesátých letech se dostal za její 
plot i poslední plzeňský viniční statek Lüftnerka. 
Pro značnou zchátralost na něj byl vydán demolič-
ní výměr, v jeho místech měl podle jedné z rozvo-
jových studií stát velký sklad krmiv. Pro nedostatek 
peněz se však jeho likvidace neustále odkládala. 
Koncem devadesátých let přišel Ing. Souček 
s myšlenkou na jeho záchranu. Jako dítě z vesnice 
měl k hospodářství blízký vztah a také věděl, kolik 
cenných vesnických staveb v předešlých letech 
přišlo nazmar. 

Moc sympatií jeho nápad nezískal. – Co se stat-
kem v zoo? A kolik bude stát jeho oprava?, – slý-
chal. Trpělivě vysvětloval: – Budou tam ukázky 
hospodářských zvířat, protože dnešní děti už znají 
krávy a koně málem jen z obrázků. – Oponenti ale 
trvali na svém: – Jenže zoo má ukazovat exotická 
zvířata, od toho jsou. – S partou dalších dobrovol-
níků se pustil do rekonstrukce prvního z objektů 
– stáje – na „vlastní pěst“. Věřil, že postupně získá 
na svoji stranu  i vedení zahrady. Naštěstí pro sta-
tek i návštěvníky se mu to podařilo. Nebýt tomu 
tak, nekonalo se zde například v květnových dnech 
III. kovářské sympózium, na nějž se sjelo několik 
desítek kovářů a nejen ze západních Čech.

Mezi hospodářskými zvířaty při otevření stá-
je nemohou chybět koně plemene hafling. Jsou 
láskou pana Součka a na svém statku v Blatnici 
na severním Plzeňsku jich chová početné stádo. 
Pokračuje tak ve šlépějích svého otce, jehož však 
doba o chovatelské zážitky připravila. „Na vyvá-
dění koní ze stáje si nepamatuji, byl mi rok. Táta 

těžko potlačoval slzy, nedalo se nic dělat, jen se 
bezmocně podřídit osudu. Byla taková doba. Kůň 
pro zemědělství nic neznamenal. Jeho budouc-
nost patřila traktorům,“ konstatuje se smutkem 
v očích.

Vzhledem ke svému vztahu ke statku Lüftner-
ka, když  se koncem loňského roku rozhodl pře-
dat kurátorství nad ním tehdejší hlavní zooložce, 
kolegové nevěřícně a nechápavě kroutili hlavami. 
Důvod? „Chci se plně věnovat stavbě. Jde do fini-
še a cítím, že obojí s plným nasazením nezvlád-
nu,“ odpovídal Bohumil Souček každému, kdo se 
s ním na toto téma zastavil.

Vývoj událostí v následujících měsících způso-
bil, že se ke kurátorství znovu vrátil. Určitě k pro-
spěchu statku a nikoliv k újmě stavby.

Za léta, co se známe, na mne zvýšil hlas snad jen 
dvakrát. Na všechny požadavky od lidí ze zahrady 
(a že jsou jich každý den desítky) reaguje klidně, 
bez „ztráty nervů“ , i když neví co zařídit dřív. I to 
je úděl provozáka a rys jeho práce. Ing. Bohumil 
Souček  si ji vybral dobrovolně a přes každodenní 
kolotoč ji nepřestal mít rád.   Ing. František Hykeš      

Sako vyměnil za provoz

Tři roky k žirafám

Okénko do historie
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Vyznání

Nejeden zaměstnanec stavební akciové spo-
lečnosti POHL CZ a jejích subdodavatelů 
se bude moci po otevření nových afric-

kých a asijských expozic v Zoologické a botanic-
ké zahradě města Plzně pochlubit svým blízkým 
a přátelům osobním podílem na této, ve více než 
osmdesátileté historii zoo, největší stavbě. A pro 
většinu z nich – ať techniků, tak dělníků – to byla 
více než každodenní pracovní povinnost. Byla to 
prestižní i velice zajímavá zakázka.

Takové je vyznání ředitele plzeňského závo-
du Ing. Zdeňka Hanzala:

Akciová společnost POHL CZ je česká stavební 
firma, jíž její majitel Ing. Petr Pohl založil před 20 
lety. Letos na podzim oslavíme první velké kulaté 
jubileum. Její sídlo je v Roztokách u Prahy, ale 
přibližně před deseti lety expandovala do Plzně, 
Opavy a Brna, takže její působnost je celorepub-
liková. Hlavní naší náplní je komplexní stavební 
činnost.

Vzhledem k tomu, že je v našem kolektivu řada 
lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací pod 
zemí, podílíme se na sanaci plzeňského historic-
kého podzemí, ale také na rozsáhlé úpravě váleč-
ných krytů pod původní botanickou zahradou 
na další z nových zoologických expozic, nazvané 
Život pod zemí.

Samozřejmě, že když jsme se dozvěděli, že 
zoologická a botanická zahrada získala od Evrop-
ské unie finanční prostředky na výstavbu nových 
afrických a asijských expozic s pavilony pro žirafy, 
nosorožce a mnohá další zvířata, přihlásili jsme 
se do výběrového řízení. 

Od začátku jsme si velice dobře uvědomova-
li, že se jedná o velkou stavbu nejen svým roz-
sahem, ale i významem. A to nejen pro zoolo-
gickou zahradu, ale celý Plzeňský kraj. Zahrada 
je jeho nejvyhledávanějším turistickým cílem 
a její obliba, měřeno počtem návštěvníků, dále 
stoupla i v loňském roce, kdy téměř její čtvrtina 
byla velkým staveništěm a s jeho negativní vlivy 
se veřejnost setkávala v podstatě v celém are-
álu. Letos, kdy budou v pololetí nové expozice 
otevřeny, věřím, že se plzeňská zoo stane ještě 

větším magnetem a překročí dosud nezdolanou 
hranici půl milionové návštěvnosti. Pracovat pro 
takového investora je pro naši firmu samozřejmě 
ctí, současně ale i velkým závazkem. 

Ucházet se o tak zajímavou zakázku bylo pro 
nás velkou výzvou. Současně jsme si ovšem uvě-
domovali i její úskalí, o jak specifickou stavbu jde, 
a to nejen z hlediska vlastních stavebních prací, 
ale i jejich sladění s chodem a fungováním zbyt-
ku zahrady. Myslím, že se nám to od počátku 
společnými silami dařilo. V této souvislosti bych 
třeba připomenul zahájení výstavby až na sklon-
ku roku 2008, tedy nejen až po hlavní sezóně, 
ale i po teplém podzimu se stále pěknou náv-
štěvností.

Největší dodavatelská úskalí byla spojená 
s fungováním složitých systémů vytápění a pře-
bíráním nově získaných zkušeností investora 
z ostatních zoo a jejich aplikací do místních pod-
mínek a technologických řešení. Naší snahou 
bylo všem dodatečným požadavkům vyhovět, 
neboť jsme věděli, že i přes zvýšenou pracnost 
a určité problémy je to ve prospěch zvířat, jež tu 
budou žít, a návštěvníků, kteří se na ně budou 

chodit dívat. Přes všechnu náročnost stavby se 
nám dařilo jak po stavební, tak po organizační 
stránce průběžně plnit harmonogram prací a do 
letošního roku jsme vstoupili dokonce s určitým 
předstihem.

Nyní, když je stavba prakticky hotova a jednotli-
vé expozice zabydlují zvířata, musím říct, že nikdo 
z nás nelituje, že ve výběrovém řízení vyhrála 
právě naše firma. Výstavba afrických a asijských 
expozic za více než 135 milionů korun byla pro 
nás zajímavou zkušeností nejen z profesního, 
ale též osobního hlediska. Měli jsme příležitost 
alespoň částečně poznat chod zoo z druhé stra-
ny, z té, z níž návštěvník se na ni nikdy nepodí-
vá.  Osobně se poznat a spolupracovat alespoň 
s částí zaměstnanců zahrady, kteří svým umem 
a nadšením z ní učinili čtvrtou nejnavštěvovanější 
zoo v republice.

Jsme pochopitelně profesionálové, jejichž sna-
hou je odvést při každé zakázce dobrou práci, 
stavět ke spokojenosti investora. Práce v zoo byla 
pro řadu našich lidí ovšem i srdeční záležitostí. 
Věříme, že se nové expozice budou líbit a sta-
nou se jedním z příspěvků  k vítězství Plzně nad 
Ostravou v kandidatuře na Evropské hlavní město 
kultury.

Mám-li takovou možnost, chtěl bych podě-
kovat celému kolektivu pracovníků Zoologické 
a botanické zahrady města Plzně, pracovníkům 
naší firmy, kteří se podíleli na uvedené stavbě, 
a současně vyjádřit radost z toho, že to byla prá-
vě firma POHL CZ se svými partnery, jež vybudo-
vala nový expoziční areál. Po dokončení vtiskne 
zahradě nový vzhled, poskytne další chovatelské 
možnosti a návštěvníkům přinese dosud nepo-
znané zážitky z kontaktu s největšími zvířaty svě-
ta.   

A jaký je osobní vztah Ing. Hanzala k pří-
rodě?

Celý život sice bydlím v Plzni, každou volnou 
chvíli ale trávím na chalupě na Domažlicku. 
S manželkou se snažíme dát zahradě původní ráz 
a jsem rád, že si v ní našly domov užovky, žáby 
a ještěrky.

Jsme rádi, že to byla právě naše firma

(pokračování ze strany 8)
Přichází však klíčové rozhodnutí Zastupitel-

stva města Plzně a podání projektu Nové africké 
a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně nestojí nic v cestě. Hlavní projektant 
– HBH atelier Plzeň – musí urychleně dokončit 
veškerou stavební dokumentaci, finanční kalku-
lace a získat chybějící nezbytná povolení. Stejně 
napilno mají v Plzeňsku v Evropě.

Projekt s žádostí o dotaci je předán, nastává 
několikadenní čekání na jeho prvotní formální 
posouzení. Je třeba doplnit pár maličkostí a pro-
jekt postoupí do odborného posuzování. Jiný 
výsledek v tomto prvním kole nebyl ani očekáván, 
vždyť jeho autory byli profesionálové na dotace 
z EU, jedni z nejlepších v Plzeňském kraji.

Další sled událostí se už objevoval pravidelně 
na stránkách IRISu: Projekt za více než 135 mili-
onů korun v II. výzvě Regionálního operačního 
programu Jihozápad uspěl a zahrada mohla od 
1. července 2008 realizovat další krok ke svému 
rozvoji. Než však byl 23. prosince položen základ-

ní kámen stavby, bylo třeba učinit ještě několik 
podstatných administrativně-organizačních úko-
nů: především vyřešit systém financování. Dotač-
ní peníze totiž přicházejí na konto žadatele vždy 
až po ukončení určité části projektu a dodava-
telé chtějí za svoji práci platit přirozeně průběž-
ně. Investoři si proto musí brát úvěry od banky, 
to ovšem zdražuje projekt. V případě zoologické 
zahrady vzal průběžné financování na sebe vstříc-
ně zřizovatel. O jak významnou  pomoc se jedna-
lo, ukazuje časový rozdíl mezi prvními platbami 
faktur a prvním připsáním dotačních peněz na 
účet: podzim 2008 – jaro 2010. 

Požadavek zřizovatele vyhlásit výběrové řízení 
až po podepsání smlouvy na dotaci mělo  kla-
dy i zápory. Pozitivní bylo, že návštěvníci nepřišli 
v zahradě o krásný podzim 2008, poněvadž s prv-
ními demoličnímu a terénními pracemi se začalo 
až poté, co dozněl podzimní návštěvnický boom. 
Naopak negativní byla potřeba požádat Úřad 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 
o povolení sloučení I. a II. stavební etapy v jed-

nu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o organizační 
opatření bez jakéhokoliv vlivu na průběh stavby, 
rozhodnutí bylo kladné. Sloučení však znamena-
lo, že všechny účetní a administrativní úkony dle 
požadavku dotačního orgánu se zainteresovaní 
nenaučí na úvodní poměrně jednoduché etapě 
a do II. etapy už vstoupí poučeni z případných 
prvotních chyb. Ale i to se, jak potvrzovaly prů-
běžné kontroly, zvládlo. Velmi rozumným rozhod-
nutím, které k tomu významnou měrou přispělo, 
bylo svěření veškeré inženýrské činnosti souvise-
jící se stavbou včetně bezpečnosti práce profesio-
nální inženýrské organizaci – konkrétně plzeňské 
a. s. Ingem. Podle původních představ měl totiž 
většinu z nich vykonávat technicko-provozní úsek 
investora. Nepostradatelné služby poskytly po 
celou dobu realizace i Plzeňsko v Evropě a finanč-
ní audit.

Ukončení projektu včetně všech závěrečných 
administrativních prací bylo stanoveno na 30. červ-
na 2010. O den později bude expozicemi poprvé 
procházet veřejnost.       Ing. František Hykeš 
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Minimum pro přátele a ochránce

V  souvislosti  s  dokončením  nových  afric-
kých a asijských expozic – největší stavby 
v  téměř  pětaosmdesátileté  historii  plzeň-
ské  zoo  –  a  částečně  tématickým  zaměře-
ním  tohoto  čísla k  této události  věnujeme 
tuto rubriku tentokráte ochraně přírody na 
africkém kontinentu. Ten je díky specifické 
fauně a flóře jedinečným regionem. Žije zde 
přes  50  000  dnes  popsaných  rostlinných 
druhů,  1  000  druhů  savců  a  1  500  druhů 
ptáků.  Východní  Afrika  je  oblastí  s  nej-
větším  počtem  endemických  druhů  savců  
(55  %),  ptáků  (63  %),  plazů    (49  %) 
a  obojživelníků.  Zemí  s  nejvyšší  endemi-
tou je právě Madagaskar. Spolu s Tanzanií 
a  Zairem  je    místem  s  obrovským  bohat-
stvím  rostlinných  druhů.  Africké  savany 
patří  mezi  nejbohatší  travní  ekosystémy 
světa.  V  Africe  najdeme  světově  největší 
koncentraci  velkých  savců.  V  posledních 
sto  letech  jsou  zřejmé  stále  větší  snahy 
toto  jedinečné  přírodní  prostředí  chránit 
a zachovat následujícím generacím.

Je to úsilí velmi potřebné, neboť mnoho dru-
hů je již člověkem vyhubeno  např. – čtyři druhy 
antilop, pakůň hřivnatý, množství jich žije na hra-
nici vyhynutí. Mezi nejbohatší ekosystémy světa 
a současně nejohroženější, přestože jsou pro 
lidi nevyužitelné, patří vodní a bažinné plochy 
(delta Nigeru, Konga, Okavanga, Nilu…). Řada 
oblastí je poškozena lidskou činností. Zavléká-
ní a intenzivní šíření (introdukce) nepůvodních 
druhů narušuje a ničí křehkou rovnováhu příro-
dy. Významnou měrou devastují přírodní pro-
středí i konflikty a války.

Těžká století  pro Afriku
Po dlouhou dobu převažoval názor o har-

monii původních obyvatel s okolní přírodou. 
Poslední výzkumy toto tvrzení nepotvrdily. Cel-
kově však nedocházelo k narušení ekologie či 
ohrožení druhové rozmanitosti. Rovnováhu 
v osídlení kontinentu mimo jiné zajišťovaly 
člověku nebezpečné druhy (moucha tse–tse, 
komáři rodu Anopheles), které zamezily osidlo-
vání nového území a rozšíření pastvin pro doby-
tek na úkor divoké zvěře.

Ztrátu dosavadní ekologické rovnováhy při-
nesla až kolonizace afrického kontinentu.

Na základě posledních výzkumů je dokázá-
no, že její vliv však nebyl jediný. Od poloviny 
18. století byla Afrika pravidelně oslabována. 
Neštovice, dobytčí mor a spavá nemoc zname-
naly existenční problém pro domorodé pastev-
ce. Např. v roce 1888 vyhladil dobytčí mor 90 % 
populace skotu v oblasti Etiopské vysočiny. Čas-
tá období sucha, malá úroda, škůdci a nemoci 
hovězího dobytka a lidí, hladomory a epidemie 
v 80. a 90. letech 19. stol. zničily sociálně-eko-
nomickou strukturu kontinentu. Spojení těchto 
skutečností společně s koloniálními konflikty 
a koloniální nadvládou představovalo pro Afri-
ku vážnou hrozbu a destabilizaci, která přežívá 
prakticky dosud.

Působení nové kultury na africkém kontinen-
tu mělo ale také pozitivní vliv. V 18. stol. sem 
spolu s kolonisty pronikly i myšlenky týkající se 
ochrany přírody. Idea chráněných parků se zro-
dila v souvislosti s érou romantismu a díky roz-
voji vědy. Vůbec první chráněná území vznikla 

na sousedním kontinentu v Indii, dále pak na 
ostrovech v Indickém oceánu (Mauritius, Sv. 
Helena). Důvodem jejich zřizování bylo vědecké 
zjištění a pochopení souvislostí mezi deštnými 
lesy a nepostradatelnými srážkami. Člověk tak 
poprvé průkazně pochopil význam pralesních 
porostů pro klima. Model podobný rezerva-
cím jinde ve světě se na africkém kontinentu 
ujal nejdříve v  Kapsku. Prvními rezervacemi se 
v roce 1858 staly Knynsa a Tsisikamme.

Nejdříve jen ochrana divoké zvěře
Současný způsob organizace a systém ochrany 

přírody byl poprvé uplatněn v Severní Americe. 
Vůbec první národní park světa Yellowstone byl 
založen v roce 1872 v USA.  V Africe byly ochra-
nářské snahy zúženy pouze na ochranu divoké 
zvěře. První takovým  počinem byla rezervace 
Sabie Game Reserve v Transvaalu založená roku 
1872 (od roku 1926 Kruger National Park o roz-
loze 2 mil. ha). Další zvířecí rezervací se stala 
roku 1899 oblast v dnešní Keni, základ budou-
cího národního parku Amboseli. Původně rezer-
vací zvěře byly i současné národní parky Etosha 
a Namib – Naukluft založené roku 1907.

Prvním africkým národním parkem se stal 
roku 1925 Park National Albert (dnes nazývaný 
Virunga National Park).

Důvody zakládání rezervací pouze na ochra-
nu divoké zvěře pramenily ze strachu z vyhy-
nutí „pozoruhodné velké africké zvěře“. Nej-
dříve myšlenku ochrany podporovali Evropané, 
později i afričtí obyvatelé. Největší hrozbou 
pro divokou zvěř totiž nebyly už tradiční lovy 
domorodců, ale náruživost lovců z celého světa. 
Komerční lov byl v 19. století původně orien-
tován na obchod se slonovinou a kůží, ale se 
zvětšováním koloniálního impéria se rozšířil na 
vybíjení kopytníků na maso pro vojáky a dělníky 
při stavbách železnic. Postupem času nahradil 
lov komerční lov sportovní. Ten společně s báj-
nou loveckou mytologií, trofejemi a soutěžemi 
patřil k ideálům tehdejších anglických chlapců. 
Vybíjení velkých savců dosáhlo astronomických 
rozměrů. Vzhledem k omezením lovu v Severní 
Americe objevili Afriku a narušili tak zdejší tisíci-
letou přírodní rovnováhu.

V důsledku stupňujících se obav o celkový 
osud přírody se začaly rezervace zvěře rozši-
řovat a transformovat na oblasti zaměřené na 
celkovou ochranu životního prostředí. Protes-
tem proti hubení afrických divokých zvířat bylo 
také založení Společnosti pro zachování divoké 
fauny impéria, s jejíž názory se ztotožnil velký 
počet vlivných osobností (např. 26. prezident 
USA Theodor Roosevelt).

Rezervace versus domorodci 
S rostoucím uvědoměním si odpovědnosti 

za přírodní dědictví vzrůstal i zájem regulovat 
či omezit lov. Od roku 1900 sílí pokusy zakázat 
v rezervacích lov, příkladem byl výnos zakazující 
lov zvěře v Keni. Problémem se ale stalo posta-
vení domorodých obyvatel, kteří se tak  stali 
pytláky. Snahy o ochranu přírody se zanedlou-
ho přenesly na mezinárodní úroveň. Příkladem 
může být smlouva tehdejších koloniálních vel-
mocí – Velké Británie, Francie, Německa, Por-
tugalska, Itálie, Španělska a Belgického Konga. 
Ačkoli tato Konvence na ochranu savců, ptáků 
a ryb nebyla nikdy realizována, naznačovala 
změnu myšlení. 

Od roku 1940 pokračuje zvyšování počtu 
národních parků, ale teprve rok 1960 lze poklá-
dat za mezník v záchraně druhové rozmanitosti 
v Africe. Do tohoto úsilí se zapojuje velká část 
světa prostřednictvím zvláštních programů IUCN 
a FAO. Výsledkem je Africká konvence ochrany 
přírody a přírodních zdrojů, kterou se zavázalo 
respektovat 17 afrických zemí. 

Politické osamostatnění mnoha afrických stá-
tů přineslo problém jak propojit dva navzájem 
se vylučující celky – ochranu přírody a rozvoj 
ekonomik. Z počátku převažovaly představy 
absolutní nedotknutelnosti chráněných území, 
ty však silně omezovaly další rozvoj těchto úze-
mí. V posledních letech jsou v popředí názory 
podporující propojení ochrany životního pro-
středí s rozvojovými strategiemi zemí. Z těchto 
důvodů jsou chráněná území Afriky přísně roz-
dělena do několika kategorií podle jejich význa-
mu, od čehož se odvíjí i jejich ochrana a další 
využití, například pro ekoturistiku. 

(pokračování na straně 13)

Afrika – hledající a tápající kontinent

Úvodní část nových afrických expozic plzeňské zoo
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V králoství rostlin

Pojďte se s námi projít zcela nově vybudovanou 
částí zahrady a seznámit se s dalšími zástupci 
africké a asijské květeny.

Od hlavního vstupu vyjdeme doleva po nové 
široké cestě k pavilónu hrošíků liberijských. Pro-
cházíme africkým lesem. Jedná se samozřejmě 
jen o iluzi, protože africké dřeviny by naše kli-
matické podmínky nevydržely. Před vstupem do 
pavilónu je velký sortiment levandulí ze Středo-
zemí doplněný okrasnými travami a mrazuvzdor-
nými rozchodníky. Uvnitř pavilonu najdeme tro-
pickou vegetací západní a střední Afriky (fíkusy, 

begónie, netýkavky, zelence, Costus, Annona, 
Aframomum). Po jeho opuštění projdeme kolem 
gepardů a prasat savanových a otevře se před 
námi výběh žiraf s africkou savanou se zástupci 
afrických cibulovin (Crocosmia, Ornithogalum, 
Galtonia, Kniphofia) a trav (Pennisetum). 

Pokračováním kolem nosorožců indických se 
dostaneme do asijské části palearktické oblas-
ti. U jejich výběhů jsou vysázeny východoasij-
ské trvalky (popelivky, funkie, devětsily) a keře 
(růže, kaliny, tavolníky). V okolí makaků lvích 
(wanderu) je zachován původní třetihorní močál 
s již vzrostlými tisovci a metasekvojemi a řadou 
vodních a bažinných rostlin. U velbloudů vznikla 
středoasijská step, kde dominují především trávy 
(kavyly, kostřavy, smělky) a cibuloviny (tulipány, 
krokusy, ocúny, česneky) a doplňují je pivoňky, 
pryšce, kosatce a další trvalky. Poslední zastávkou 
jsou asijské velehory Himalájí, jejichž vegetace 
se představuje u pavilónku s pandami červený-
mi. Převažují zde bambusy (potrava pro pandy) 
a pěnišníky, doprovází je keře (růže, skalníky, 
tavolníky, zimolezy, zlatice) a trvalky (čechravy, 
oměje). V pavilónu nosorožců je ukázka tropické 
vegetace Asie.

K celkovému počtu pěstovaných druhů rostlin 
v plzeňské zoologické a botanické zahradě jich 
přibylo v nových afrických a asijských expozicích 
kolem 500.            

 Mgr. Václava Pešková

Plzeňský genový sad je kompletní
Opět u příležitosti Dne Země byla vysazena druhá část genového ovocného sadu v Plzni – Liticích. 
Sad byl založen z iniciativy Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, Sprá-
vy veřejného statku města Plzně a Plzeňského kraje loni v dubnu. Obdobně jako další tyto sady 
bude udržovat a množit krajové a původní odrůdy jabloní, hrušní a třešní, jež znovu získávají na 
oblibě a představují národní kulturní bohatství, které zasluhuje zachování. Nové výpěstky budou 
sloužit mimo jiné k výsadbám na mezích a podél polních cest na území okresu Plzeň-město. 

V II. etapě bylo vysazeno 23 ovocných stromů – dvanáct jabloní dvanácti odrůd – např. Strýmka, 
Sudetská reneta, Croncelské, Holovouské malinové, Banánové zimní, devět hrušní devíti odrůd 
– namátkou Muškatelka zimní, Holenická – a dvě odrůdy třešní. Všechny stromky opět pocházejí 
od předního západočekého propagátora ovocných genových sadů a pěstitele původních a krajo-
vých odrůd Ing. Pavla Šrámka z Chebu.

O výsadbu se postarali studenti III. ročníku obor ekologie Střední průmyslové školy dopravní 
v Plzni.

Celkem nyní roste v plzeňském genovém sadu 32 jabloní, 19 hrušní a dvě třešně.   (dh) 

Znovuobjevená 
Luftova zahrada 

 
V květnu 2010 se poprvé otevřela široké 
veřejnosti Luftova zahrada v Plzni – Doud-
levcích poblíž Tyršova mostu (prozatím je 
přístupna jen první středu v měsíci). Jed-
ná se o cenný příklad zahradního umění 
z období první republiky v plzeňském regi-
onu, poklidnou přírodní partii bohatou na 
vodu, mokřadní a na vlhkomilnou vegetaci, 
obojživelníky a ptáky s množstvím letitých 
exotických dřevin velkých rozměrů. Zahrada 
nese statut významného krajinného prvku, 
je součástí regionálního biokoridoru územ-
ního systému ekologické stability a od roku 
2009 probíhá řízení o jejím prohlášení za 
kulturní památku.

Prvotní zahradu vybudovali v letech 1886 
– 1909 manželé Vilém a Juliana Burgerovi. 
Už tehdy byly její součástí rybníčky, které 
majitelé využívali k chovu ryb; od toho pak 
užívané označení místa jako „Rybárna“. 

Klíčový okamžik nastal v roce 1912, 
kdy vdova Burgerová odkázala zahradu 
s domkem svému oblíbenému synovci 
– JUDr. Vilému Luftovi. Ten ji začal  velkole-
pě komponovat jako svou rezidenční zahra-
du. Dominovaly jí dva rybníky s altánem, 
sochařská výzdoba od plzeňského sochaře 
Otokara Waltra a množství vysazených exo-
tických dřevin. 

Od právníkovy smrti v roce 1920 zahra-
du spravovala jeho manželka. Když chtěla 
stárnoucí Marie Luftová zahradu darovat 
svým příbuzným, narazila na odpor státu. 
Ten chtěl získat cenné pozemky pro zří-
zení veřejného parku s přírodní rezervací. 
Pod hrozbou vyvlastnění mu ji proto v roce 
1959 prodala. V jeho vlastnictví začala 
zahrada pustnout. Dočasně ji využíval Dům 
dětí a mládeže pro pěstitelské účely, pozdě-
ji pak Český zahrádkářský svaz. Přesto neby-
la její původní koncepce zásadně porušena. 
Od roku 1991 je Luftova zahrada v majetku 
města Plzně, o pět let později byla „znovu-
objevena“ její výjimečnost a od té doby se 
postupně obnovuje s ohledem na finanční 
možnosti města.

(kk)  

(dokončení ze strany 12)
Celková rozloha asi 3 000 chráněných 

oblastí v Africe představuje cca 2,4 mil. km2. 
Největší plochu území státu zabírají chráněná 
území v Tanzanii – 365 000 km2 ( 38,5 % úze-
mí státu) a Zambii – 295 802 km2 (39,3 %). 
Pět afrických států chrání přes 20 % své rozlo-
hy. Naopak celý region Severní Afriky s výjim-
kou Alžírska patří ke státům s nejmenší rozlo-
hou chráněných území Afriky (okolo 2 %). 

Velkoplošná ochrana celých afrických 
oblastí se neobešla bez konfliktů s domorod-
ci. Tím nejznámějším ze šedesátých let minu-
lého století bylo omezení intenzivního pas-
teveckého způsobu života Masajů po vzniku 

rezervace Amboseli. Masajové byli označeni 
jako narušitelé přírodních ekosystémů a pyt-
láci nerespektující ustanovení vzniklá se zříze-
ním parku. Po vyostření sporu došlo k přijetí 
smlouvy mezi keňskou vládou a Masaji. Limity 
vyplývající ze vzniku národního parku v roce 
1975 byly kompenzovány prostředky Světové 
banky a vládní podporou. Program Ambose-
li se zdál zpočátku jako vzorový i pro další 
podobné případy, v současné době je však 
překonán, a to zejména přímým zapojová-
ním místních obyvatel do ochrany národních 
parků formou jejich strážců, průvodců turistů 
apod. Uvážené a regulované využití území pro  
cestovní ruch je ekonomicky lákavé – výnosy 

z cestovního ruchu tvoří v Keni vysoké pro-
cento státních příjmů.

Osídlení okolí chráněných území tvoří stále 
jeden z hlavních problémů ochrany přírody 
v Africe. Výsledky snah po bezproblémovém 
soužití jsou proměnlivé, účinná a vyhovující 
forma se stále hledá. Konečná není ostatně 
ani architektura ochrany africké přírody. Plán 
ambiciózního afrického superparku např. 
počítá s propojením velkého počtu chrá-
něných území v jižní Africe koridory, jež by 
umožňovaly snazší migraci zvěře a spojily by 
jednotlivé rezervace do rozsáhlého celku. Jak 
je projekt reálný, ukáže teprve čas.

(z-i)

Překvapení i pro milovníky rostlin
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Mezinárodní rok biodiverzity vyhlášený pro 
letošní rok Organizací spojených národů, 
má  upozornit na příčiny vymírání rostlin 
a živočichů a zároveň se pokusit tento trend 
zastavit či alespoň zpomalit. Jeho příčinou je 
zejména narušování a destrukce přirozené-
ho prostředí, klimatická změna a také šíření 
invazních druhů. Nejdramatičtější změny 
probíhají v některých rozvojových zemích, 
zejména v oblasti tropického pásma. Pes-
trost přírody a krajiny je však ohrožena také 
v ČR. Stálé porušování biodiverzity zname-
ná nejen ochuzení současných a budoucích 
generací o cenné přírodní bohatství, ale 
škoda vzniká také ve smyslu ekonomickém, 
sociálním a kulturním.

Mezi nejvážnější problémy české přírody patří urbanizace, fragmentace 
a unifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na 
menší plochy, v jejímž důsledku se zmenšuje prostor pro život a migraci 
živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům 
a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různo-
rodosti. Velmi alarmující je rychlý úbytek zemědělské půdy! V posledních 
letech ji každoročně nenávratně ztrácíme kolem 15 ha denně!    

Na území ČR je v současnosti známý výskyt přibližně 80 000 druhů  
(3 500 cévnatých rostlin, 886 mechorostů, 40 000 druhů hub, 24 000 dru-
hů hmyzu, 8 000 ostatních bezobratlých, 711 obratlovců). Třetina z nich je 
podle kritérií IUCN hodnocena jako ohrožená. Celá polovina druhů cévna-
tých rostlin náleží do některého stupně ohrožení.

Vyhynuly některé druhy orchidejí, ale i různé druhy plevelů. Z původních 
267 druhů kriticky ohrožených rostlin v r. 1979 se jejich počet v r. 2000 
zvýšil na 476. Nežije už 19 druhů našich motýlů a více než polovina zbytku 
je ohrožená (88 druhů).

V ČR hrozí vyhubení více než 50 % druhů obojživelníků a plazů. Podle 
Červeného seznamu spadá do kategorie ohrožených druhů 52% ptáků. 
U některých z nich je úbytek zvláště dramatický (koroptev polní, čejka 
chocholatá), některé druhy téměř zmizely (koliha velká, mandelík hajní). 
Trendy poklesu je možné sledovat i u druhů dříve běžných (skřivan polní, 
vrabec domácí). Mezi nejrychleji mizící druhy patří ptáci zemědělské krajiny 
a druhy vázané na mokřady.

Nejen tropy, ale i Česká republika!Benefiční aukce měla přispět 
na transport zvířat

O drobné sponzory – rodiny, školy, živnostníky plzeňská zoo nouzi nemá. 
Sponzorujících velkých firem je však stále jen pár. Přitom investovat do 
nejnavštěvovanějšího turistického cíle Plzeňského kraje, do čtvrté nejoblí-
benější zoo v ČR by mělo být pro každý úspěšný podnikatelský subjekt ctí 
a prestiží. Zkusme v nich tento zájem probudit a pomozme získat  finanč-
ní prostředky, jež zahrada nutně potřebuje na dopravu zvířat do nových 
afrických a asijských expozic  a jejich provoz. Tak zněla úvodní myšlenka, 
od níž se odvíjela a rozvíjela prvotní myšlenka uspořádat benefiční dražbu 
afrických a asijských zvířat a vybrat jim tímto způsobem první sponzory. Pro 
její zorganizování se podařilo získat prestižní aukční síň Licitu, a. s. Předseda 
představenstva Ing. Bedřich Chaloupka prokazoval po celou dobu její  pří-
pravy nejen vysoký stupeň profesionality, což se dalo ostatně předpokládat, 
ale i velkou náklonnost zoologické a botanické zahradě. 

Po dlouhých týdnech příprav, které začaly již koncem ledna, se přiblížil 
28. duben – den benefiční dražby. Nervozita pořadatelů sílila. Neskončí 
dobrá myšlenka špatně? Kolik přijde zájemců. Nezapomeňme, je ekono-
mická krize. Jde o první aukci tohoto druhu v Plzni, nic takového ani podob-
ného zde nemá tradici. A firmy si na mecenášství prý teprve velmi, velmi 
pozvolna zvykají. Naproti těmto obavám stojí velká mediální propagace 
a přímé oslovení více než 200 úspěšných firem se sídlem v Plzeňském 
kraji.

V koncertním sále Antonína Dvořáka Domu hudby plzeňské konzerva-
toře je již všechno nachystáno. Místo konání dražby nebylo vybráno náho-
dou. Jde o jedno z nejkrásnějších společenských prostředí v Plzni, Dům 
hudby vznikl díky prostředkům z Evropské unie, stejně tak jako díky jim se 
zoologická a botanická zahrada rozšiřuje o nové expozice. 

Žel, naplňuje se ten nejčernější scénář. Dražit nepřichází vůbec nikdo, 
podívat se na první „zvířecí“ benefiční dražbu přicházejí tři lidé. Představite-
lé obou organizací – Ing. Jiří Trávníček stejně jako Ing. Bedřich Chaloupka 
však zůstávají optimisty: Ne všechno se vždy podaří. Třeba někdy příště 
bude výsledek lepší.

Ing. Chaloupka ukáže na projekčním plátně na jeřába královského 
a k řediteli zahrady řekne důstojným hlasem: „Toho chce Licita sponzo-
rovat. Dávám na něj pět tisíc.“ Dražba má alespoň jediný výsledek. Připoč-
teme-li k této částce přípravu celé aukce bez nároku na jakoukoliv platbu 
a ještě úhradu nákladů za propůjčení sálu Antonína Dvořáka, má tento 
ptačí krasavec mnohem, mnohem štědřejšího sponzora. „Je pro nás ctí, že 
jste oslovili právě naši aukční síň a my můžeme spolupracovat s plzeňskou 
zoo, řekl na první pracovní schůzce Ing. Chaloupka. V dražební vyhlášce  
napsal: Úspěch dražby se odrazí v tom nejkrásnějším, co může zoo pro-
střednictvím chovaných zvířat poskytnout. V rozzářených dětských očích při 
jejich obdivném pohledu na tu úžasnou exotickou krásu.  

A nebyla to jen vznešená slova, gesto. Děkujeme.          František Hykeš

Mějte i Vy V zoo sVé zVířátko.
stačí si Vybrat a zaVolat

378 038 303 (325).

Jeřáb královský

Zoologické zahrady

VÝZVA: Přineste starý mobil, 
podpořte strážce pralesa!

Od prvního června bude  Zoologická a botanická zahrada města Plz-
ně sbírat staré mobilní telefony. Zapojí se tak do společného projektu 
s ostatními zoologickými zahradami v ČR. Společnost Rema Systém 
je bude recyklovat a za každý vyplatí 10 Kč ve prospěch vybavení pro 
strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu.

Jeden z poddruhů goril je v Africe ohrožován těžbou koltanu, ten 
se používá právě při výrobě mobilních telefonů i jiné elektroniky. Ve 
světě proto začaly mnohé zoologické zahrady  se sběrem starých 
mobilních telefonů. Úvaha byla jednoduchá – když se telefony zre-
cyklují nebo prodají dál, nebude třeba tolik koltanu a tlak na gorily 
a jejich prostředí se sníží. Takhle jednoduchá sice celá rovnice není, 
ale faktem je, že recyklace pomáhá ochraně přírody.

Gorila nížinná je ve střední Africe ještě relativně početná. Tropický 
deštný les, v němž žije, však den za dnem mizí. Největší šanci přežít 
bude mít  v rezervacích, jako je Dja na jihovýchodě Kamerunu. Střeží 
ji čtyři jednotky strážců označovaných „ecoguards“. Celkem šedesát 
mužů má na starosti tropický deštný les o ploše přesahující půl mili-
onu hektarů! V rozbitých botách, bez stanů a spojové techniky tu čelí 
nájezdům ozbrojených pytláků.

Strážce biosférické rezervace Dja dobře poznali zaměstnanci 
pražské zoo a vědí, že gorily, pralesní slony a další zvířata chrání sku-
tečně s nasazením vlastních životů. Proto se rozhodli pořídit pro ně 
z prostředků, které se získají sběrem mobilních telefonů, nezbytnou 
výstroj.                  (zjp)

Plavín štítnatý 
– kriticky ohrožená rostlina

 

Foto repro
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Nejohroženější orli 
Evropy

Pokračujeme v představování predátorů zařaze-
ných do letošní ochranářské kampaně Evropské 
asociace zoo a akvárií (EAZA). Tentokráte jsou 
to dva dravci – orel královský (Aquila heliaca) 
a orel iberský (Aquila adalberti)

Orel  královský je mohutný pták o hmot-
nosti až 4 kilogramy a s rozpětím křídel 200 cm. 
Navzdory svému jménu není však orel královský 
tak impozantní a silný jako jeho příbuzný orel 
skalní. V přírodě se dožívá 25 až 30 let, v zoo 
i přes 50 let. Po celý život tvoří trvalý pár. Jeho 
nejčastější potravou jsou syslové, křečci a zajíci, 

ale také ptáci jako bažanti nebo holubi. Pod-
le její dostupnosti obývá teritorium o rozloze  
12 - 15 km2. Kvůli pronásledování člověkem 
a ztrátě přirozeného prostředí byl tento původně 
nížinný druh vytlačen do vyšších nadmořských 
výšek. Ve střední a východní Evropě hnízdí pře-
devším v lesích nad 1000 m n. m., ale také ve 
stepích a v zemědělských oblastech s výskytem 
velikých stromů a dnes i na sloupech elektric-
kého vedení. Dospělí i nedospělí ptáci východní 
populace migrují, zimují na středním východě, 
ve východní Africe, na jih po Tanzanii, na Arab-
ském poloostrově, Indickém subkontinentu, již-
ní a východní Asii, dokonce bylo zjištěno několik 
jedinců zimujících v Hong – Kongu. Dospělci ve 
střední Evropě, na Balkáně, v Turecku a Kavkaze 
bývají obvykle stálí, většina mladých ptáků se 
ale stěhuje na jih. 

Světová populace orla královského čítá asi 
5 200 až 16 800 jedinců a trvale se zmenšuje. 
V Evropě jich žije 1 110 - 1 624 a jejich počet 
rapidně klesá. Hlavními důvody jsou ztráta život-
ních podmínek, nedostatek potravy, vyrušování 
lidmi během hnízdění, vykrádání hnízd a ilegální 
obchod, střílení, otravy jedy a kolize s vedením 
vysokého napětí. 

Orel  iberský byl dlouhou dobu považován 
za poddruh orla skalního. Status samostatného 
druhu obdržel v roce 1976. Od orla královského 

se liší o něco menší velikostí a je tmavší. Hnízdí 
obvykle na vrcholcích dubů nebo borovic, někdy 
ale také na sloupech elektrického vedení. Životní 
teritorium závisí od jeho úživnosti, obvykle zaují-
má plochu kolem 50 km2.  Světová populace orla 
iberského činí 500 jedinců. V Evropě je kolem 
200 hnízdících párů. Početnost stavů nepatrně 
roste, ale zůstává stále velmi nestabilní. V největ-
ším počtu se zde vyskytuje v rozsáhlých dubových 
lesích jihozápadní části Pyrenejského poloostro-
va.

V České republice hnízdí v současné době čtyři 
orli – mořský, skalní, křiklavý a královský. Ten je 
v naší avifauně nováčkem – na území se vyskytuje 
teprve od roku 1998. První ptáci zřejmě pochá-
zejí ze sousedního Slovenska, čemuž napovídá 
i sídelní areál v ČR, jímž je jižní Morava.   (kola)

foto repro

Tak právě tato prosba se 1. května ozývala 
v Zoologické a botanické zahradě města 
Plzně. Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 

2010 za Mezinárodní rok biodiverzity. Biologická 
rozmanitost má zásadní význam pro udržení ži-
vých sítí a systémů, které poskytují obyvatelům 
Zeměkoule zdraví, bohatství, potraviny, paliva 
a životně důležité služby.

K mezinárodnímu roku biodiverzizy se rov-
něž hlásí Evropská asociace zoologických zahrad 
a akvárií (EAZA), jíž je plzeňská zoo členem. Na 
konkrétní rozmanitosti evropských šelem a drav-
ců vysvětluje potřebu ochrany jednotlivých dru-
hů, mezidruhových vztahů a celých ekosystémů. 
Pro demonstraci vybrala evropskou „šestnáctku“ 
šelem a dravců, kteří jsou příkladem druhů, jež 
jsou  v některých lokalitách na pokraji vyhubení. 

EAZA vypsala 16 záchranných projektů, na kte-
ré je potřeba získat celkem 750 000 euro. Zoolo-
gická a botanická zahrada města Plzně  se snaží 
podporovat projekt  Ochrana šelem a vzdělávání 
v Západních Karpatech, na který je potřeba zís-
kat 43 100 euro. V loňském roce na něj přispěla 
114 441 Kč (4 318,87 euro).

Prvního května se proto zahrada proměnila 
v jakousi Noemovu archu a různými aktivitami se 
snažila vysvětlit biodiverzitu – biologickou rozma-
nitost v celé její šíři.

Rozmanitost druhů evropských šelem a dravců 
přijeli pomoci objasnit také nadšenci ze základních 
škol. Připravili  osvětový program pro návštěvníky 
a prodejem svých výrobků se snažili vydělat pení-
ze na výše zmíněný záchranný projekt. Nejdelší 
cestu urazily děti ze ZŠ a MŠ Husinec Řež, kteří 
cestovaly z Prahy a svou činností získaly 460 Kč. 
Žákům základní školy ve Zbirohu na Rokycansku 
se podařilo shromáždit 2 550 Kč a 2 eura. Již tra-
dičně nejvíce nadšených dětí přijelo pod vede-
ním paní učitelky Marie Kilbergerové ze ZŠ a MŠ 

Města Touškova; ti přispěli neuvěřitelnou částkou  
12 500 Kč.            

Používání chemických látek a jejich účinky 
na životní prostředí vysvětlovali se zaujetím 
žáci z 31. ZŠ v Plzni. U jejich stolku si návštěv-
níci mohli vyzkoušet jak se změní povrchové 
napětí vody po přidání tak používaného mycího 
prostředku, jakým je Jar. Dále se zde určovala 
kyselost a zásaditost některých chemické látek, 
zájemci se mohli seznámit s následky špatné 
manipulace s ropou.

Děti v doprovodu pro věc nadšených učitelů 
oslovili svým přístupem okolo 2 690 návštěvní-
ků, kteří ten den zavítali do zahrady.

Pomáhala také Záchranná stanice pro pora-
něné živočichy ve Spáleném Poříčí, malí i velcí 
si na jejich stanovišti mohli vyluštit křížovku či 
poskládat puzzle a přitom se dozvědět spoustu 
informací o ohrožených druzích. 

V dřevěném stánku, nazvaném Vlčí doupě, 
se vyráběly ozdobné placky, kožené otisky stop 
šelem, ale také sádrové otisky stop šelem poří-
zených v Beskydech a v Roháčích v Západních 
Tatrách. Zároveň se zde mohli příchozí seznámit 
s kůžemi a lebkami šelem a dozvědět se infor-
mace o životě predátorů, o jejich rozmanitosti 
a úloze v ekosystémech.

Velké fronty se tvořily na stanovišti, kde se 
malovalo na obličej. Rázem v zahradě přibývalo 
šelem a rozkvetlých květů. Tvorbou placek, pří-
věšků, prodejem leporela a malováním se získalo 
6 104 Kč.

Vyvrcholením akce May Day byl symbolický 
pohřeb vyhubených druhů. Smuteční průvod  
s rakví a živou kapelou Tremolo Dixielanders 
ze ZUŠ Třemošná vyšel ve 14,15 hod. od statku 
Lüftnerka a  na pěti stanovištích připomenul ale-
spoň některé z vyhubených živočichů, kteří tak-
to dopadli především vlivem lidského počínání. 
Jednotlivá parte visící v areálu zahrady seznámila 
návštěvníky se životem těchto nenávratně ztrace-
ných druhů. Závěrečný ceremoniál proběhl před 
Tropickým pavilonem, kde byla odkryta rakev, ply-
šové hračky v ní představovaly jednotlivé evropské 
šelmy a veřejnost byla vyzvána k zamyšlení nad 
jejich budoucností. „Plyšáky“ věnovala ze své sbír-
ky dvanáctiletá Milenka Urbanová a byly rozdány 
dětem. Poté byla vyhodnocena samoobslužná 
soutěžní stezka, jejímž úkolem bylo seznámení se 
s některými vyhubenými druhy zvířat.

Všem, kteří se akce May day zúčastnili a přispě-
li na podporovaný záchranný projekt, pořadatelé  
srdečně děkují. Peníze budou odeslány do Fortis 
Bank v Amsterdamu.         Jiřina Pešová

MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY ... pomozte!

Zoologické zahrady
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Skvosty přírody

Krajina České republiky je oku tak příjem-
ná, že není monotónní. Věnec pohranič-
ních hor obepíná pahorkatiny a vrchoviny 

střídané nížinami a kotlinami. Připomeňme si 
jen, že vysočina je část zemského povrchu vyšší 
než  200 metrů nad mořem, pod dvousetmetro-
vou vrstevnicí hovoříme o nížinách.  Ty se u nás 
vyskytují prakticky jen u dolních, případně střed-
ních toků velkých řek. Kotlina je naproti tomu 
sníženina s mírnými svahy a plochým dnem. 
Vysočiny se dělí na středohory do 1 500 m. n. 
m. a velehory nad 1 500 m. n. m.  Vrchovinou či 
kopcovinou se nazývá taková krajina, kde jsou 
jednotlivé vrchy – kopce – odděleny plošinným 
povrchem. Pahorkatina je krajina s relativními 
výškami jejích vrcholků 100 až 200 metrů bez 
ohledu na absolutní výšku celé oblasti.

V dnešní kapitole Skvostů přírody vás zave-
deme do Sedmihoří u Horšovského Týna. 
Pozoruhodné je svým téměř kruhovým půdo-
rysem o průměru kolem čtyř kilometrů. Vnější 
prstenec vytváří v okolní pahorkatině výraznou 
vrcholovou podkovu a převyšuje ji v rozporu 

s názvem útvaru svými devíti vrcholy o 100 až 
150 metrů. Nejvyšší z nich je s 619 m nadmoř-
ské výšky Racovský vrch.

Sedmihoří zaujme a překvapí, ať se k němu 
vydáte z kterékoliv strany. Od severovýchodu 
z Tachovské brázdy  se přibližuje takřka pod-
horskou krajinou, z jižních vyvýšenin nad Hor-
šovským Týnem působí majestátně a zdá se být 
vyšší než ve skutečnosti je; nejkrásnější pohled 
je však  na něj od západu od Semněvic. Zde 
jakoby šlo o pohled z nadhledu a Sedmihoří se 
jeví jako zmenšený model skutečných hor.

Z hlediska geologického a geomorfologic-
kého je Sedmihoří velmi výraznou jednotkou, 
je jedním z území s nejlépe vyvinutými forma-
mi zvětrávání žuly v Čechách. Leží na rozhraní 
dvou základních geomorfologických subprovin-
cií – Šumavy a Poberounské vrchoviny. V obou 
okresech – domažlickém i tachovském – je 
chráněno zřízením přírodního parku. Veřejnost 
ho má možnost detailněji poznat prostřednic-
tvím naučné stezky s 12 zastávkami, jejímž zři-
zovatelem jsou Lesy ČR. Nejlépe dosažitelná je 

od Miřkova, ze silnice spojující Horšovský Týn 
s Borem.

Sedmihoří je téměř celé pokryté borovými 
lesy, na stinných svazích a v údolích jsou to lesy 
smrkové s příměsí jedle, buku, dubu, modřínu 
a vtroušené břízy. Vysoká lesnatost oblasti je 
dána i tím, že na žulách vznikají poměrně měl-
ké, ne příliš úrodné půdy a vysýchavé půdy, což 
se odráží i v jednotvárnosti vegetačního krytu. 
Přesto zde roste několik vzácných a chráněných 
druhů rostlin, jako např. zimostrázek nízký, 
vřesovec pleťový, bělozářka liliovitá, prha arni-
ka, plavuň vidlačka. Nápadný je bohatý výskyt 
nižších rostlin – mechorostů a lišejníků. Ty jsou 
zastoupeny především dutohlávkami, zoubko-
čepkou šedou a pukléřkou islandskou.

Z hlediska zvětrávání žuly se lze setkat v Sed-
mihoří se dvěma charakteristickými formami. 
Jde o tzv. mrazové sruby, jejichž velikost se 
pohybuje od dvou do 15 m a pseudokary. Ty 
jsou zvlášť dobře vyvinuté na svazích Stinného  
(Dlouhého) vrchu, kde dosahují výšek i ko- 
lem 12 m.

V minulosti (především na přelomu 18. a 20. 
stol.) byla sedmihorská žula velice vyhledáva-
ným obchodním artiklem. Zruční kameníci z ní 
zhotovovali žlaby na napájení dobytka, sloup-
ky plotů a ohrad, patníky, náhrobní kameny 
a pomníky, podstavce křížů, opracované kvádry 
pro stavbu mostů a významných budov.

Zavítáte-li do Sedmihoří, třeba vám zbude 
čas i k návštěvě nedalekého dalšího přírodní-
ho parku Valcha. Jeho ráz je podobný se Sed-
mihořím, v mokřadech a potočních nivách roste 
vzácný ďáblík bahenní a žijí žáby ropucha zele-
ná a blatnice skvrnitá.    (kola)

foto repro

Plavuň vidlačka, dutohlávka sobí

Sedmihoří o devíti vrcholcích

Správa Chráněné krajinné oblasti Český les ve 
spolupráci se základní organizací Českého sva-
zu ochránců přírody Sylva Lunae a občanským 
sdružením MEZI LESY se rozhodla letos  přiblížit 
veřejnosti dnes již opět častého obyvatele České-
ho lesa – bobra evropského. Tento vodní živočich 
je jedním z mála příkladů návratu vymizelého 
druhu zpět do naší přírody a rozšíření její druhové 
rozmanitosti. 

Kromě již tradičního pátrání po bobrovi, které 
má Správa CHKO Český les ve své nabídce ekolo-
gických programů pro školy, a bobřích exkurzí pro 
veřejnost, připravila správa pro letošní rok putovní 
výstavu „Zaostřeno na bobra“ a novou naučnou 
stezku „Vodní svět“. 

Výstava „Zaostřeno na bobra“ bude mít pre-
miéru ve středu 30. června v  17 hodin v Muzeu 
Českého lesa v Tachově. Posléze bude nabídnuta 
školám v Plzeňském a Karlovarském kraji. Jejím 
cílem je atraktivní formou přiblížit život bobra 
evropského, současně bude zaměřena i na jeho 
výzkum, ochranu a  rozšíření v ČR s důrazem na 
Český les.

Bobr evropský se do naší přírody vrátil teprve 
nedávno a jeho způsob života spojený se schop-

ností významně ovlivňovat okolní prostředí je, 
bohužel, pod tlakem médií vnímán veřejností 
převážně negativně. Výstava by se měla podívat 
na tohoto živočicha ze všech stran a ukázat, že 
ve skutečnosti je úplně jiný, než jak ho lidé znají 
z televize.

Základ výstavy bude tvořit 10 přenosných pane-
lů s informacemi o bobrovi, s kresbami a fotogra-
fiemi. Doplňovat je budou 3D předměty – jako 
je bobří hrad nebo hráz, audio kulisa, průvodce 
výstavou a interaktivní prvky především pro dět-
ské návštěvníky. 

Naučná stezka „Vodní svět“ bude veřejnosti ote-
vřena v září a návštěvníkům přiblíží lokalitu Kolm 
– bývalé chovné rybníky a sádky u zaniklé obce 
Kolm nacházející se 4 km od Lesné u Tachova. 
Poněvadž jsou opuštěné rybníky osídleny bobrem 
evropským, jsou ideálním místem pro pozorová-
ní tohoto zvláště chráněného živočicha. Lze zde 
spatřit i množství jeho pobytových znaků (např. 
okusy, skluzy nebo hrady.) U jednoho z rybníčků 
bude vybudována pozorovatelna, z níž budou mít 
návštěvníci možnost bobra a pozůstatky jeho čin-
nosti pozorovat. Lokalita je bohatá i na další vodní 
živočichy, stezka bude proto zaměřena na celý 

vodní ekosystém. Z plošiny nad vodní hladinou 
bude možné pozorovat obojživelníky a jiné vodní 
živočichy. Po celé délce stezky budou instalovány 
dřevěné  interaktivní prvky pro děti. Navrhovaná 
naučná stezka naváže na Naučnou stezku Podko-
vák, která byla realizována  Správou CHKO Český 
les, ZO ČSOP Sylva Lunae a Lesy ČR, a. s., minulý 
rok.             RNDr. Barbora Nováková, Ph.D. 

foto repro

Rok bobra v Českém lese
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Akva-tera
Želva ostruhatá –

nejplodnější druh v zoo 
Od roku 1998 už 500 mláďat!

Zoologická a botanická zahrada města Plzně chová v současnosti 
v expozicích i zázemí přes 40 druhů želv v mnoha desítkách exem-
plářů. Některé suchozemské druhy byly zabaveny pašerákům; známé 
želvy nádherné zase končí v zoo poté, co je jejich původní majitelé 
už nechtějí. Poslední dobou zde bylo rozmnoženo 14 druhů želv. 
Největších rozměrů, popularity i plodnosti dosahuje želva ostruhatá.

Jde o velikou želvu žijící na poměrně rozsáhlém území Afriky, kde 
obývá především suché stepi a polopouště. Krunýř dospělého jedin-
ce může měřit i více než 70 cm. Své české pojmenování dostala pod-
le dvou až tří tlustých rohovitých výrůstků umístěných na stehnech 
a poblíž stehen. V přírodě se živí hlavně různými trávami. Páří se 

v období dešťů několikrát 
za den, vždy po dobu asi 
15 minut. Inkubační doba 
trvá kolem 212 dnů, mlá-
ďata se líhnou světle žlutá 
ve velikosti pěti centimet-
rů. V péči člověka vyžadu-
je písčité prostorné terá-
rium a venkovní výběh; 
nezimuje jako jiné druhy 
suchozemských želv.  

Želva ostruhatá se co do 
velikosti řadí mezi sucho-
zemskými želvami na 
třetí místo za želvu sloní 
a obrovskou.

Prvních pět želv ostruha-
tých, původem z přírody, 
získala plzeňská zoo v roce 
1995; později byly dopl-
něny třetím samcem na tři 
páry. Doba jejich narození 
je odhadována cca na rok 
1969. Nejprve žily několik 
let v uzavřeném teráriu, 
protože však postupně 
dospěly a povyrostly, bylo 
jim nutné poskytnout vlast-
ní velkou expozici s ven-
kovním výběhem. Ta vznik-
la v Tropickém pavilonu 
adaptací bývalé kanceláře 
a želvy v ní žijí na ploše 

kolem 16 m2. Aby jim nebylo smutno, zabydlují vnitřní prostor i další 
africké druhy – snovači, myšáci nebo holoubci. Od dubna do podzimu 
mají želvy k dispozici i venkovní písčitý výběh s keři, kde se mohou dosyta 
slunit i hrabat (snášet vajíčka). Zde přicházejí u hraničních balvanů až na 
dosah návštěvníků.

Kmotry želv ostruhatých se stalo několik škol a školek a čestnými pat-
rony i někteří hokejisté hájící v době křtu barvy HC Keramika Plzeň. 

Od roku 1998 se želvy ostruhaté v plzeňské zoo pravidelně rozmnožu-
jí. Vajíčka jsou umísťována v inkubátorech se stabilními podmínkami, 
v písku expozice by jim hrozilo rozšlapání od dospělých i jiná nebezpečí. 
Inkubace se zkracuje oproti přírodě přibližně na 110 dní.  Roční počet 
snesených vajec a vylíhlých želviček dosahuje několik desítek. Otcem 
všech mláďat je pouze nejsilnější samec – pojmenovaný na Štědrý den 
2008 fotografem  Janem Saudkem Bivoj – Frey (plodný). Vejce kladou 
všechny tři samičky.

Mládě s pořadovým číslem  299 dostalo jméno Olympic, křtil je v létě 
2003 Petr Janda s Milanem Broumem.

Jubilejní 500. želvička se s dalšími sourozenci vylíhla letos v březnu 
a „želvoměr“ se zastavil na čísle 520 mláďat. Pětistá želvička byla slav-
nostně pokřtěna 30. dubna  – od radní města Plzně Mgr. Petry Kacovské 
dostalo jméno Elfinka.             

 Mgr. Martin Vobruba

S pětistou želvičkou v ruce hledí paní rad-
ní Kacovská na samce Freye.

Vzácná novinka v Akva-tera
Varani se vracejí do Plzně

Dne 5. května obohatila dvě mláďata vzácného varana komodské-
ho (Varanus komodoensis) specializovanou expozici Akva-tera na 
Palackého tř. Historie chovu největšího varana světa započala v plzeň-
ské zoo v říjnu 1997, kdy získala nedospělý pár z Taman Safari Park 
v Indonésii. V té době byla jedinou v České republice a jednou ze tří 
v Evropě, která tato zvířata chovala. Po příchodu byli tříletí plazi umís-
těni do nové expozice  v pavilonu terarijních zvířat. V roce 2000 sami-
ce poprvé nakladla 10 vajec. Celkem jich nakladla od první snůšky do 
roku 2006 nejméně 151. Bohužel se nevylíhlo žádné mládě. Pokusy 
o rozmnožení ukončil náhlý úhyn samice počátkem února 2006 na 
následky prasknutí folikulu (poškození vaječníku).

Samec zůstal osamocen v expozici až do 21. dubna 2010, kdy byl 
zapůjčen do Zoo Praha výměnou za výše zmiňovaná mláďata.  Měřil 
dva metry a 56 centimetrů a jeho hmotnost činila 77 kg. V Praze se 
výhledově připojí k tamní chovné samici. Ta jej údajně přes bariéru 
chtivě okukuje. Případné potomstvo by bylo velmi žádoucí, Leonardo 
je totiž k ostatním varanům v Evropě nepříbuzný! Pro chov je tedy 
velmi cenný, nicméně je už poměrně starý (patří k nejstarším varanům 
v Evropě). 

Mláďata se vylíhla koncem loňského října, jednalo se již o druhý 
úspěšný odchov v pražské zoo. Vzhledem k téměř nemožnému určení 
pohlaví byl ze sedmi sourozenců  vybrán největší a nejmenší jedinec. 
Takto se zvýšila pravděpodobnost pro výběr samce a samice. Mlá-
ďata, na rozdíl od dospělců, žijí hlavně na stromech a keřích a jsou 
překrásně zbarvená. Jde o evoluční odpověď na kanibalismus, který 
se u komodských varanů v přírodě projevuje. Vzhledem k odlišnému 
způsobu života nemohou být mladí ještěři  chováni ve stávající expo-
zici v Tropickém pavilonu, neboť by se ve velkém prostoru neustále 
schovávali. Byla tedy vybrána menší, horizontálně orientovaná expozi-
ce v klidnější části Akva-tera. Zde budou chováni do velikosti mezi 120 
až 150 centimetry. V současné době jsou krmeni třikrát týdně v nepra-
videlných intervalech. Hlavní složkou krmné dávky jsou myši a doplň-
kově jsou to sarančata stěhovavá. Pro optimální růst kostry je potrava 
doplňována minerální směsí. Podle vývoje mláďat bude krmná dávka 
uzpůsobována, neboť varani jsou všeobecně náchylní k obezitě. Při 
takovémto způsobu chovu lze očekávat stěhování do původní expozi-
ce jejích nových obyvatel  v průběhu letošní zimy, nejpozději na jaře 
v roce 2011. Využijte tedy jedinečnou příležitost a přivítejte osobně 
tyto malé velké „draky“ ve specializované expozici Akva-tera.

Mgr. Tomáš Jirásek
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Expedice za poznáním

ČESKé MASOŽRAVKY
K nejpozoruhodnějším zástupcům rostlinné říše patří bezesporu masožravé 
rostliny. Jejich společenstvo je zastoupeno i v květeně ČR. V obecném povědo-
mí je s nimi spojována rosnatka ohrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Roste 
tu však i další druh – tučnice obecná. Obě patří k velmi drobným rostlinám 
o velikosti do 15 cm, čemuž odpovídá i jejich „kořist“. Prakticky stoprocentně 
je to drobný hmyz, proto je věcně správnější hovořit o hmyzožravosti nebo-
li insektivorii. Botanicky každá z rostlin náleží do jiné čeledi. Prvá do čeledi 
rosnatkovitých, druhá do čeledi bublinatkovitých. Vedle hmyzožravosti je však spojuje i obdobný výskyt a obě jsou v naší přírodě druhem ohroženým a proto 
chráněným.  Místem výskytu rosnatek – rostou u nás celkem ve čtyřech druzích – jsou především rašeliniště ve vyšších nadmořských výškách, obdobné stano-
vištní podmínky, i když poněkud různorodější, vždy však spojené s mokřady, má i tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Podddruh tučnice obecná česká je 
považován za český endemit (nikde jinde se nevyskytující.)

Povrch listů masožravých (hmyzožravých) rostlin pokrývá velké množství maličkých, téměř mikroskopických žlázek, které produkují lepkavou slizovitou látku. 
Ta se na světle třpytí a je pro hmyz neodolatelným lákadlem. Po dosednutí na list se přilepí a je pomalu stráven. Na postupném trávení kořisti se u rosnatek 
podílejí trávicí enzymy společně s kyselinou mravenčí, u tučnice jsou to vedle trávicích enzymů symbiotické bakterie a houby neustále přítomné ve slizovitém 
výměšku listů.

Tímto „přikrmováním“ vyrovnávají obě rostliny deficit příjmu živin pomocí kořenů, neboť stanoviště, na nichž se vyskytují, jsou extrémně chudá na živiny.
(kola)

na jeden rok. Při návštěvě 
bylo možné sledovat výcvik 
ve fázi, kdy měla zvířata na 
zavolání připlavat k urče-
nému bodu. Každý jedinec 
ho měl barevně i tvarově 
odlišný. Samci byl určen 
modrý trojúhelník, samici 
patřilo zelené kolečko. Po 
absolvování  cviku byl kro-
kodýl odměněn kliknutím 
a potravou. Výcvik pokra-
čoval změnou místa nebo 
prohozením značek.

Nepřekonatelným zážit-
kem bylo sledování tré-
ninku pandy velké. Zvířa-
ta cvičila při přecházení 
z venkovního výběhu do 
vnitřní ubikace. Průchod 
byl velmi chytře zkonstruo-
ván tak, aby musela projít 
přes váhu do blokační kle-
ce. V ní byla procvičována 
simulovaná veterinární 
prohlídka. Pandy ukazova-
ly na povel zuby, lehaly si 
a samici bylo prováděno 
cvičné sonografické vyšetření. Došlo také na nacvičování odběru krve, 
k čemuž sloužil speciálně vyrobený nástavec na klec; zvíře jen uchopilo 
madlo a nechalo se odměňovat krájenou mrkvičkou a paprikou, zatím-
co druhý pomocník zaškrtil sval a předstíral odběr krve. Tato ukázka 
byla pro nás důkazem, že je trénink pro zvířata přínosný a současně jim 
zpestřuje jinak jednotvárný život.

Zajímavé bylo i nahlédnutí ke zvířatům, která v plzeňské zahradě 
nemáme. Simona Gávrišová, jež se ve vídeňské zahradě stará o austral-
ské koaly, nás velmi detailně seznámila s jejich chovem. Bylo pro nás až 
neuvěřitelné, jak přesná evidence je o nich vedena. Jejich pár je denně 
vážen, kontrole a zvážení neunikne ani trus. Velmi detailně je rovněž 
spočítán příjem eukaliptových listů. Koaly totiž nemají tukové zásoby 
a každý váhový úbytek může signalizovat začátek vážného problému. 

Návštěva vídeňské zahrady nám dala množství podnětů pro vlastní 
další práci. Kolegové nám ukázali jiný přístup ke zvířatům a neváhali 
odpovídat na naše neustálé dotazy. Nejdůležitější ale pro nás bylo, že 
nám dovolili se přímo zapojit do tamního provozu a alespoň na chví-
li být ošetřovatelen v Tiergarten Schönbrunn – v nejstarší zoologické 
zahradě na světě. Za to všem do Vídně děkujeme a doufáme, že zapo-
čatá spolupráce neskončí.           Foto Ing. Lenka Václavová

List  z herbár�e
1 2

foto repro

Naše cesta za poznáním začala 14. prosince. První dojem z mrazivého 
počasí a relativně maličké zahrady – vážně nic moc. Ale velmi brzy jsme 
přišli na to, jak chybné je dát na první dojem. Kolegové z vídeňské zoo nás 
velmi dobře přijali a ochotně se nám věnovali. Největším přínosem bylo 
seznámení se s Dr. Evelínou Dunglovou, která má na starosti pandy velké 
–  a co bylo pro nás mnohem zajímavější – také zajišťuje trénink zvířat. 
Postupně jsme ho mohli sledovat u několika velkých savců: nosorožců, 
žiraf, lachtanů a pand velkých, ale také krokodýlů a dracen. 

TRéNINK A ENRIcHMENT – cESTA I PRO PLZEňSKOU ZOO 
Trénink v chovech exotických zvířat nabývá, bohužel však velmi poma-

lu, na významu. Mnoho ošetřovatelů se mu brání s odůvodněním, že jde 
o cirkus pro návštěvníky bez většího efektu. To ale není pravda – trénink 
není produkce a mělo by se k němu přistupovat jako k součásti chovu zví-
řat. Neexistuje jedinec bez veterinárních problémů, stejně tak nelze vylou-
čit transporty, vyšetření, vakcinace a mnoho dalších nezbytných, ovšem 
stresujících, úkonů.

Každý kdo pozná, k čemu je možné zvíře vycvičit, musí souhlasit, že 
výcvik má své opodstatnění. Mohla jsem sledovat stejné veterinární vyšet-
ření cvičené a necvičené samice nosorožce. Ta první byla hotova za deset 
minut bez použití narkózy, a tedy s vyloučením všech rizik, které uspání 
přináší. Právě nosorožci byli v popředí našeho zájmu. I když musím přiznat, 
že ke konci návštěvy byli našimi favority lachtani a pandy. Kdo navštíví 
vídeňskou zoo, pochopí.

Enrichment a trénink je cesta, po níž chceme jít i v plzeňské zahradě, 
proto jsme nepromarnili jedinou příležitost se jich zúčastnit. Trénink zvířat 
ve Vídni je už v pokročilejší fázi, takže jsme neměli příležitost sledovat, 
jak se zvířetem začínat. Jedno rozhodnutí máme přesto usnadněné: jakou 
metodu výcviku zvolit. Kdo cvičil psa ví, že je možné použít až pět způsobů. 
Při tréninku zvířat v zoo je k výběru pouze jediný – metoda pozitivní. Je 
založená na pochvale a odměně. Je žádoucí, aby obojí mělo stále stejnou 
formu.

Prvním krokem je docílit, aby od nás zvíře, když se k němu blížíme, 
neutíkalo. Tato fáze tréninku je náročná na výdrž. Zvykáme je na svoji pří-
tomnost tak dlouho, až je v naší přítomnosti naprosto klidné.

Druhým krokem je akceptování potravy od ošetřovatele. Poté je možné 
se postupně propracovat ke složitějším cvikům.

KROKODÝLI NEJSOU TUPí PLAZI 
Velmi zajímavým zážitkem bylo sledování výcviku krokodýlů. Mnozí je 

považují za tupé plazy, ale opak je pravdou. Teprve při práci s nimi pocho-
píte, jak jsou tato nebezpečná zvířata učenlivá. Zoo ve Vídni chová pár 
krokodýlů Moreletových (Crocodylus morevetii). Obě pohlaví jsou cviče-

Tiergarten Schönbrunn: 
zoo plná inspirace.                      

 Ing. Lenka Václavová

Dr. Evelína Dunglová s pandou velkou
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Jak získat časopis IrIs
Časopis si je možno předplatit formou úhrady poštovného. Poplatek za poslání 
čtyř čísel činí 60 Kč. Částku lze uhradit poštovní poukázkou, kde nezapomeňte 
uvést účel platby – PŘEDPLATNÉ IRIS, nebo bankovním převodem. V tomto 
případě je třeba sdělit jméno a adresu objednavatele. Na poštovní poukázce musí 
být vždy uvedena adresa: ZOO a BZ Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň.
Časopis lze získat též v jeho distribučních místech.
V Plzni na adrese vydavatele, v Akva–tera na Palackého tř. 5 a dále na radnici,  
v městském informačním centru na nám. Republiky, na krajském úřadu Plzeň-
ského kraje, v Národním institutu pro další vzdělávání v Čermákově ul. 18 a ve 
Studijní a vědecké knihovně PK.
V Karlových Varech v Národním institutu pro další vzělávání v Západní 15,  
v Pedagogickém a vzdělávacím centru Karlovarského kraje ve Varšavské 13 a ve 
Stanici mladých přírodovědců ve Staré Roli. V Chebu v Domě dětí a mládeže 
Sova. Časopis lze získat i ve všech střediskových knihovnách v Plzeňském a Kar-
lovarském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS 
distribuován prostřednictvím obcí s rozšíření působností.              (red)

ZOOTRHY PLZEŇ
v Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají

 19. 6., 18. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12. 2010.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

chovatelských potřeb a literatury. Jejich přejímka od 8 do 9 hod. 
Cena stolu 100 Kč. Rezervace: 777 578 676.

cesta kolem světa – Jižní Amerika

Samozřejmě víme, že Jižní a Severní Amerika tvoří jediný kontinent, ale 
obě jeho „půlky“ jsou po všech stránkách tak odlišné, že každé z nich 
věnujeme jedno pokračování našeho putování.

Správně vyluštěná křížovka vám odhalí sice jihoamerický problém, 
jenže jeho dopady jsou celosvětové. Abyste to neměli, milí čtenáři tak jed-
noduché, musíte určit ještě jeden živočišný nebo rostlinný druh, s kterým 
se v původní přírodě této části amerického kontinentu určitě nesetkáte.

Pusťte se s vervou do úkolů, originální puzzle vyrobené speciálně pro 
tuto soutěž, a dárková kniha o plzeňské zoologické a botanické zahradě 
možná čekají právě na vás.

Do čtverečků jednotlivých řádků vepište: 
1.  jméno menšího ze dvou ostrovů ostrovní země na rozhraní  
  Karibského moře a Atlantického oceánu
2.  jedna z příčin, proč místní obyvatelé využívají takřka polovi– 
  nu ze 17 000 přírodních rezervací v Jižní Americe pro země– 
  dělství
3.  synonymum pro Jižní Ameriku
4.  země, odkud pochází květina jiřinka
5.  jméno šíje spojující Jižní a Severní Ameriku
6.  mořský savec 
7.  který z druhů tučňáků žije v Karibiku?
8.  panovnický indiánský rod
9.  název jejich bývalé říše
10.  kterou řečí se v Jižní Americe snadno domluvíte?
11.  největší zdejší země   

Rostlinný nebo živočišný druh, s nímž se v přírodě Jižní Ameriky určitě 
nesetkáte:
Kapybara, činčila, bizon, buvolec pestrý, jiřinka, opuncie

Tajenku, která se vám objeví v barevných čtverečcích, zašlete společně 
s názvem rostlinného nebo živočišného druhu, s nímž se v přírodě Jižní 
Ameriky nesetkáte, na adresu ZOO a BZ m. Plzně Pod Vinicemi 9 301 16 
Plzeň – nebo elektronicky na hykes@plzen.eu

Výherci IV. kola:
Správná odpověď: požáry – pásovec
Tereza a Iveta Běhounkovi, Hradišťský Újezd; Lenka Hladíková, Chodský 
Újezd; D. Houšková, Přeštice

Všem blahopřejeme!

Čtvrtletník IRIS – ročník VIII • Vydavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS • Vedoucí redaktor: Ing. František Hykeš 
• DTP a tisk: NAVATISK, s. r. o., Plzeň • Náklad: 25 000 výtisků • NEPRODEJNÉ • Fotografie bez jména autora jsou z produkce fotografa ZOO a BZ Jaroslava 
Vogeltanze • Vyšlo v květnu 2010. MK ČR E 14293

Soutěž Zajímavost

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

MĚSTA PLZNĚ
otevřena denně duben až říjen od 8 do 19 hod.  

(pokladny do 18 hod.)
Vstupné: dospělí 120 Kč, zlevněné 90 Kč

Psi do ZOO a BZ přístup nemají!
AKVA – TERA Palackého tř. č. 5

Denně od 10 do 19 hod., vstupné: dospělí 40 Kč,
zlevněné 20 Kč.

Pro opakované návštěvy ZOO a BZ
i AKVA – TERA využijte výhodných permanentek!

Zoologická a botanická zahrada města Plzeň
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň

tel.: 378 038 325, fax: 378 038 302
http://www.zooplzen.cz  e–mail: zoo@plzen.eu

Aktuální kulturní akce také na: www.iris.snadno.eu

Adopce už od kolébky
Rodina Janečkova z Čemín na severním Plzeňsku se rozhodla vzbudit vztah 
k Zoologické a botanické zahradě města Plzně už u své roční dcerky. Jmé-
nem malé Lucinky uzavřela adopci před koncem roku 2009, takže to byl 
pro ni jeden z vánočních dárků. A nevybrali jen tak lecjaké zvíře: zvolili 
erbovního ptáka plzeňské zoologické a botanické zahrady – plameňáka 
chilského.

Ani vztah maminky Marie k zahradě není zanedbatelný; několik let do 
mateřské dovolené se podílela na víkendových akcích na statku Lüftnerka 
a o ekologické myšlení svých žáků se snažila i jako středoškolská učitelka 
na jednom z plzeňských gymnázií.            (vo)
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GRAFICKÉ STUDIO
Škroupova 9, Plzeň

BÍLÝ SLON www.bilyslon.cz

PLAKÁTYFOTKY

MAPY

PLÁNY

VÝKRESY

NOVÉ CENTRUM

SKENOVÁNÍ A KOPÍROVÁNÍ

VELKOFORMÁTOVÉHO
BAREVNÉHO TISKU,

ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE:

levné, kvalitní, odolné vodě a povětrnosti

Océ ColorWave 600 levný a vysoce kvalitní tisk na obyčejný papír
MUTOH ecosolventní fotorealistický tisk i na fólie a bannery

T: 377 220 864 E: grafika@bilyslon.cz

Nová adresa: Škroupova 11, Plzeň

Na Roudné 1, Plzeň T: 377 539 675

Prodej a servis kopírek a tiskáren,
nyní nově též: VELKOFORMÁTOVÉ KOPÍROVÁNÍ

VAZBA DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Kopírování, tisk, laminace, vazby, grafika, samoobslužný tisk a kopírování

POTISK TRIČEK
razítka, velkoformátový tisk, řezání, polepy, bannery, cedule...

Americká 6, Plzeň T: 377 236 880
COPYCENTRUM U PRÁCE

KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

REKLAMNÍ DÍLNA

T: 377 220 224 E: reklamni_dilna@bilyslon.cz

PŘESTĚHOVÁNO
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MY SE VLKA NEBOJÍME
Život vlka ve volné přírodě přispívá k její rovnováze.

RWE Energie, 
kmotr chovu vlka evropského

www.rwe.cz


