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Na den přesně jako loni, tedy 10. března, procitli všichni medvědi v plzeň-
ské zoo a ještě poněkud umžouraným zrakem hleděli do pěkného před-
jarního dne. Do jejich nového roku je opět přišly přivítat děti ze třídy Koťat 
z 25. mateřské školy v Plzni na Slovanech. Vyhlídková terasa nad medvě-
dími ubikacemi byla rovněž slušně zaplněna zástupci médií, kteří v probu-
zení čtveřice brtníků  spatřovali první signál příštího, po chladné zimě tolik 
očekávaného, jara. A poněvadž i předškoláci dobře vědí, že zatímco před 
zimním ulehnutím je vydatná strava nezbytností, po probuzení musí být 
její příjem pozvolný, a nechtěli přijít na malou oslavu s prázdnýma ruka-
ma, namalovali huňáče jak nejlépe dokázali. Z výkresů je pěkná výstava 
v Environmmentálním centru Lüftnerka.

Medvědi v plzeňské zoo se v posledních letech pravidelně probouzejí 
ze zimního spánku kolem 8. března. Do toho upadají obvykle na konci 
prvního prosincového týdne. Loni udělali výjimku a prvně nevylezli ze svých 
brlohů ani přes poledne hned 1. 12. Bylo to nejdříve za posledních 15 let. 
Hibernaci, čili zimní spánek, ošetřovatelé poprvé zaznamenali v roce 1998, 
kdy brtníci opustili klec a začali žít přirozeným způsobem v novém prostor-
ném výběhu. Zajímavostí je, že mláďata se rodí právě v období zimní pasi-
vity, konkrétně v lednu. Dalo by se namítnout, že je to nejméně vhodný čas, 
samice jsou zesláblé.  Dlouholetý ošetřovatel velkých šelem Václav Trejbal 
je ale jiného názoru: „Příroda to má dobře zařízené. Podstatné je, že před 
dalším ukládáním k zimnímu spánku už jsou medvíďata pěkně vyvinutá 
a dokáží se na následný půst dobře připravit.“             (fh) 

Medvíďata se rodí 
uprostřed zimního půstu

Prázdninová štafeta 
nabídne oblíbené i nové cíle

Ani o letošních prázdninách nezapomene Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně společně s Plzeňským krajem na děti, které je budou chtít 
využít k poznaní zajímavých míst západních Čech. Hned v jejich první den 
odstartuje populární Prázdninová štafeta. Pro účast v ní je úplně jedno, zda 
malí turisté v regionu bydlí, 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 
historických památek i přírodních jedinečností navštívit. K výběru je opět 46 
cílů, přičemž ke splnění štafetových podmínek a zařazení se tak do slosová-
ní o ceny v čele s rodinným zahraničním zájezdem a výletem do oblačných 
výšin jich stačí absolvovat 12 dle vlastního výběru. S propozicemi této velké 
poznávací hry se bude možné seznámit ještě před prázdninami na webo-
vých adresách: www.turisturaj.cz; www.zooplzen.cz; www.iris.snadno.eu. 
Veškeré potřebné informace obsahuje i účastnický list, do něhož se potvr-
zují jednotlivé návštěvy a je tak pro mladé poutníky stálým 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 jí mohou bez obav z nudy i ti, kteří ji už někdy absolvovali, 
neboť část cílů je obměněna. Z novinek lze namátkou jmenovat rozhled-
nu na vrchu Chlum v Chanovicích, která je součástí naučné stezky Příroda 
a lesy Pošumaví, a další dvě rozhledny – Šibeniční vrch u Horšovského 
Týna s krásným výhledem na Český les a Šumavu a Křížový vrch u Stoda. 
Zaujme jistě i přehrada Hracholusky či unikátní projekt interaktivní dílny 
v Městském muzeu v Horažďovicích. Slavnostní ukončení Prázdninové šta-
fety a předání hlavních cen včetně desítky originálních triček s emblémem 
štafety a jménem účastníka se uskuteční opět v rámci podzimního veletrhu 
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP.              (zh)

Vox populi
Sotva začalo mít jarní sluníčko hřejivé účinky, zrenovovaná Mlýnská 
strouha lákala Plzeňany opět k posezení uprostřed městského shonu. 
Oáza klidu v historickém centru Plzně se svojí zelení a vodní zátokou 
se líbí nejen obyvatelům západočeské metropole, ale nadchla i porotce 
soutěže Park roku 2010. V konkurenci osmi soutěžících projektů vyšla 
jako naprostý vítěz!

Díky Mlýnské strouze se téměř po sto letech vrátila do středu města 
opět voda a dříve poněkud zanedbaný kout je další chloubou Plzně 
připravující se na Evropské hlavní město kultury 2015.

Škoda, že stejně jednoznačně nebyla přijata voda tryskající ze zlatých 
chrličů na náměstí Republiky. Hlas lidu je k nim vesměs stále odmíta-
vý. Přitom by možná stačila určitá úprava jejich okolí. Opakovaně jsem 
slyšel názor, že kdyby chrliče s kašnami nečněly z dlažby, ale byla okolo 
nich květinová výsadba, byl by na ně docela příjemný pohled. A něco 
zeleně a květů by určitě šedi plzeňského náměstí jen prospělo! Takový 
je hlas lidu – vox populi. Odborníci jistě budou mít jiný názor. Budou 
argumentovat poměry hmot, architektonickými trendy, zaříkávat se 
odbornými posudky, architekturou plochy a jejími dominantami. Ale na 
druhou stranu – vox populi mívá také pravdu. A pod jeho argumenty 
a silou se už mnohokrát stočily dějiny země i světa zcela jiným smě-
rem.      Josef Hart

Foto na titulní straně:  Puštík bradatý           
Autorem všech fotografií bez uvedení jména je Jaroslav Vogeltanz.

rok plný výročí
1901 – 110 let od vzniku spolku IRIS
1926 – 85 let od otevření spolkové zoologické zahrady IRIS 
   v Plzni Doudlevcích
1936 – 75 let od vydání prvního sborníčku o zoo
1961 – 50 let od otevření botanické zahrady v Plzni na Lochotíně 
1961 – 50 let od uzavření doudlevecké zoo pro antraxovou epidemii
1981 – 30 let od sloučení zoologické a botanické zahrady v jeden celek
   a osamostatnění od Parku kultury a oddechu (PKO)
2001 – 10 let od rekonstrukce Akva-tera
2001 – 10 let od záchrany Lüftnerky od demolice a otevření prvních 
   expozic statku z přelomu 19. a 20. století                                          

(red)

CitÁt toHoto Čísla: slova jsou jako listy na stromě – kde 
je jich nejvíce, tam je nejméně ovoce!

Johan Wolfgang von Goethe

Hnízda volavky popelavé, většinou umístěná na vrcholcích vysokých stromů 
na březích vod, jsou nepřehlédnutelná stejně jako se nedají přeslechnout vel-
mi hlučná a hašteřivá mláďata.         Foto Bohumil Mášek
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V programu nechyběla ani návštěva zoologic-
ké a botanické zahrady

Plzeňskému kraji se naskytla v březnu 2011 
jedinečná příležitost hostit pravidelné jednání 

členů řídící skupiny ENCORE.
ENCORE (Konference evropských regionů 

o životním prostředí) je uskupení, jež vzniklo 
v roce1993 a sdružuje politické i nepolitické před-
stavitele řady regionů členských zemí EU. Jeho 
hlavním cílem je spolupráce při ochraně životního 
prostředí. Plzeňský kraj je od loňského roku pro-
zatím jediným zástupcem České republiky v té-
to organizaci. Jeho reprezentantem je radní pro 
životní prostředí Ing. Petr Smutný, který je také 
členem řídícího výboru ENCORE.

Zatímco dříve směřovala ENCORE svoji činnost 
hlavně k pořádání konferencí, v současné době 
je jejím přednostním cílem spolupráce regionů 
v průběhu celého roku, a to jak bilaterální, tak 
i multilaterální. Proto se v rámci pracovních sku-
pin ENCORE sdružují regiony, jež mají stejné či 
podobné problémy, neboť je mohou společně 
řešit podstatně efektivněji. Hlavními tématy je 
problematika vody, biodiverzita, klimatické změ-

ny, obnovitelné zdroje energie a trvale udržitelný 
rozvoj. 

Setkání řídící skupiny ENCORE v Plzni bylo 
významné hned z několika důvodů. Hlavním 
bodem dvoudenního jednání byla příprava další 
konference ENCORE, která se bude konat v září 
2012 v nizozemském regionu Drenthe. Novým 
počinem by mělo být uspořádání také menší při-
družené konference určené především pro mladé 
lidi, jejichž zájmem je ochrana životního prostředí. 
Dalším neméně důležitým aspektem pro hosti-
telský region byla skutečnost, že dostal příležitost 
se představit v oblasti ochrany životního prostředí 
osmnácti zástupcům řídící skupiny ze 13 různých 
regionů Evropy (např. Baskicko, Aragonie, švéd-
ský Jämtland, Bavorsko, finské Häme, Varmijsko-
mazurské vojvodství, Valonsko aj.). 

Skupina odborníků ENCORE přivítala možnost 
navštívit Zoologickou a botanickou zahradu města 
Plzně. Průvodcovství se ujal sám její ředitel Ing. Jiří 
Trávníček. Svým nesmírně poutavým výkladem si 
získal úplně každého z přítomných. Časová tíseň 
sice neumožnila procházku po celé zahradě, hosté 
si však nenechali ujít např. prohlídku nových pavi-
lonů či Českou řeku. Zástupci všech zúčastněných 

regionů byli plzeňskou zoo naprosto nadšeni, a to 
i ve srovnání s jinými zoo v různých koutech Evro-
py. Návštěvu ukončilo příjemné posezení s večeří 
ve staročeské restauraci na statku Lüftnerka. Podle 
zpětné reakce všech členů řídící skupiny ENCORE 
byla návštěva plzeňské zoo jednou z nejlepších 
akcí, které měli možnost během svých pravidel-
ných zasedání po Evropě absolvovat. 

Veronika Berková

Plzeňský kraj hostil zasedání EnCorE

Iris novum

Za účasti prakticky všech členů rady města 
Plzně měly 22. března slavnostní premiéru 
dvě zrekonstruované expozice v tropickém 
pavilonu. Jedna patří mladým varanům 
komodským, druhá želvám obrovským 
a skupině lemurů kata.

DraCi Z KoMoDa 
ZPět VE „VElKÉ Zoo“
Varany komodské – největší ještěry světa –
začala chovat plzeňská zoologická a botanic-
ká zahrada jako první v ČR v roce 1997. Počát-
kem roku 2006 však náhle uhynula samice. 
V expozici zůstal čtyři roky pouze samec, ale 
v dubnu 2010 byl zapůjčen pro svoji gene-
tickou hodnotu k dalšímu páření pražské 
zoo. Na oplátku získala plzeňská zahrada  
5. května téhož roku dvě půlroční mláďata. 
Prvním novým domovem se jim stala Akva- 
-tera na Palackého tř. Poté, co poněkud 
vyrostla, se vrátila zpět do míst, kde byli ná-

vštěvníci zvyklí tyto mohutné plazy vídat. Pro 
srovnání – před rokem měřila 75 cm, nyní 
kolem jednoho metru.

Do DosPělosti MaJí JEŠtě DalEKo
Želvy obrovské patří k největším suchozem-
ským druhům těchto plazů. Jejich domovem je 
ostrov Aldabra poblíž turisticky známých Sey-
chel. Dožívají se věku kolem 120 let. Plzeňská 
zoo je získala ve věku od jednoho do dvou let 
v roce 2004. Až do letošního jara žily víceméně 
skryty zraku návštěvníků v Sukulentním sklení-
ku. „Jsou to pořád mláďata,“ informuje jejich 
dřívější ošetřovatel Zdeněk Bříza. „Za sto let 
už ale poskytnou návštěvníkům jinou podíva-
nou: Největší exempláře mohou mít hmotnost 
až 300 kg a jejich krunýř může měřit i 120 cm. 
Na jejich pohlavní dospělost si budeme muset 
počkat 20 až 25 let.“

Skupinu želv obrovských v plzeňské zoolo-
gické a botanické zahradě tvoří 16 jedinců a je 

tak největší v ČR. Jediným místem v ČR, kde lze 
spatřit dospělá zvířata, je pražská zoo.

V nové expozici mají ideální podmínky – 
vyhřívanou podlahu, bazén, písek a stálou tep-
lotu mezi 34 až 36 ° C. Kuriozitou je, že některé 
večery vylézají šikovnější želvy na krunýře svých 
kamarádek a spí tak „v druhém patře“.

(Dokončení na straně 4)

troPiCKÝ PaVilon PlnÝ noVinEK

Hrajme si na pravěk
Během pěti víkendů v letošní hlavní návštěvnic-
ké sezóně ožije replika pravěké výšinné osady 
v plzeňské zoologické a botanické zahradě. Zají-
mavý populárně-vědecký projekt tu představí 
občanské sdružení Oživená (pre)historie ve spo-
lupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Kated-
rou archeologie FF ZČU, Českou archeologickou 
společností, oddílem experimentální archeolo-
gie Nezmar, skupinou Aštera a dalšími nadšenci 
a dobrovolníky. Projekt poslouží k poznání života 

našich pravěkých předků od doby kamenné až po 
raný středověk, nepůjde ale o nudné letopočty. 
Návštěvníci budou vtaženi do života pravěké osa-
dy a na vlastní kůži budou mít možnost si vyzkou-
šet leckteré pravěké činnosti a dovednosti. Jen 
namátkou – je libo rozdělat oheň pomocí ocílky 
a pazourku? Vyrobit hliněnou nádobu nebo malou 
ozdůbku z drátu? Co třeba utkat kus látky, upříst 
nitku z ovčí vlny nebo nadrtit zrno na mouku? 
Přijďte se pobavit i poučit. Naši předci to neměli 
jednoduché, ale uměli si poradit a hlavně se dívali 
na svět s radostí. Leccos bychom od nich mohli 
okoukat.                                                          (ip)

tisíc stromků za den
Více než stovka zúčastněných a více než tisí-
covka zasázených stromků a keřů. Taková 
je bilance dalšího veřejného jarního sázení 
stromků v Oseku u Rokycan zorganizovaného 
za významné podpory Plzeňského kraje roky-
canskými ochránci přírody. Vedle členů pořá-
dající základní organizace ČSOP se ho zúčast-
nili i mladí přátelé přírody ze Stoda a Plzně, ale 
také početná skupina obyvatel Oseka. Vyjádřili 
tak kladný vztah nejen k samotné přírodě, ale 
hlavně k místu, kde žijí.  

Výsadba zeleně a úklid přírody v okolí přehra-
dy na Klabavě i na dalších místech patří k tradič-
ním jarním aktivitám rokycanských ochranářů. 
                                  (pm)
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PrasE saVanoVÉ 
JE PrVní

Jako první obdaroval mláďaty nové africké a asij-
ské expozice z velkých zvířat pár prasat savano-
vých. Narodila se 19. dubna jako čtyřlístek dvou 
samiček a stejného počtu samečků. Návštěvníci 
měli příležitost je poprvé spatřit 2. května, nyní 
už se celá rodinka většinu času zdržuje v hlav-
ním výběhu. „Po narození měřila dvacet centi-
metrů, byla celá holá a nádherně růžová, jen za 
hlavou jim vyrážela chocholka chlupů,“ vzpomí-
ná jejich ošetřovatel Václav Kratochvíl. A kolega 
Martin Badala doplňuje: „Velice rychle rostou, 
9. května jsme je čipovali a některá už se blížila 
ke dvěma kilogramům. A jaké už mají zuby…“ 
„Jeden a půl centimetru dlouhé,“ dodá V. Krato-
chvíl. „Když je chvíle času, chodím je pozorovat, 
jak spolu dovádějí, perou se i koušou. Je vidět, 
že jim nic nechybí a mají se k světu.“ Pochvalu 
zaslouží podle obou mužů i matka. Přestože je 
prvorodičkou, o mláďata se od prvních hodin 
jejich života vzorně stará a vstřícný přístup má 
i k ošetřovatelům.      (hy)   

Dne 6. května se splnil sen mnoha lidí mít 
v Plzni trvalý památník konce 2. světové války 

a osvobození Plzně americkou armádou. V areá-
lu plzeňské zoologické a botanické zahrady byl za 
účasti primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy, 
velvyslance USA v ČR Normana Larry Eisena, vnu-
ka legendárního generála Pattona George Patto-
na Waterse, amerických veteránů a dalších hostů 
odhalen tank M4 Sherman.

Slavnostního aktu se zúčastnila řada hostů, 
kteří se zasloužili o získání a transport tanku do 
Plzně a jeho umístění v zoo. Nechyběli ani zástup-
ci amerického armádního střediska v německém 
Vilseku, kde se stroj dosud nalézal, nebo pracov-
níci společnosti APB Plzeň, kteří skvěle zvládli 
jeho transport do západočeské metropole. Sty-
lový byl příjezd amerických veteránů 2. světové 
války v malé koloně dobových vozidel přímo 
k tanku. Za jeho zorganizování a pomoc při dlou-
hé cestě k získání Shermanu patří mimo jiné dík 
Ing. Jiřímu Lavičkovi z Plzně.

Významnou událost doprovázela jedna velká 
symbolika: Přesně 66 let dělilo od sebe osvobo-
zení Plzně 16. obrněnou divizí, která byla součástí 
3. americké armády pod velením generála Pat-
tona 6. května 1945, a odhalení tanku, na jehož 
pořízení má obrovskou zásluhu právě jeho vnuk.

Proč byl sherman umístěn zrovna v zoolo-
gické a botanické zahradě?

V jejím areálu se nalézá bývalá německá váleč-
ná podzemní pevnost vybudovaná pro generální 
štáb protiletecké obrany. Ve velíně (dnes východ 
z budoucí podzemní zoologické expozice) se 
nalézalo zaměřovací zařízení spojené se všemi 
palebnými posty v Plzni. Po nahlášení spojenec-
kých letadel z lochotínské pevnosti jednotlivá 
střelecká stanoviště reagovala a snažila se letou-
ny sestřelit.

Osádku středního tanku M4 Sherman tvořilo 
pět mužů a k výzbroji patřil jeden kanón ráže  
75 – 76 mm, dva lehké kulomety a jeden těžký 
kulomet. Stroj váží 31 800 kg. Maximální rychlost 
byla 48 km/hod. a jeho akční rádius 200 km. 

Tanky M4 Sherman se začaly vyrábět krátce před 
2. světovou válkou. Do bojů byly poprvé nasaze-
ny u El Alamejnu v Egyptě v roce 1942. Celkem 
jich bylo ve všech sériích armádě dodáno přes 
55 000.

Tento tank byl hlavním tahounem pozemních 
operací západní fronty. Technickými parametry 
nijak nezářil, ale jeho rozhodující předností byla 
dokonale organizovaná a efektivní velkosériová 
produkce, provozní spolehlivost a nejvyšší možný 
servis. Shermany do své výzbroje zařadily armády 
Spojených států, Velké Británie, Kanady, Francie, 
ale i Sovětského svazu. Po válce je USA postupně 
vyřazovaly, ovšem v mnoha zemích sloužily dál 
a byly modernizovány až do konce 70. let minu-
lého století.

Na slavnostní ceremoniál navázala krátká pro-
cházka zahradou, při níž si velvyslanec USA mimo 
jiné podržel samici orla bělohlavého; tento dra-
vec je symbolem Spojených států.

O darování a umístění tanku M4 Sherman 
v zoologické a botanické zahradě se zejména 
zasloužili:
• George Patton Waters, vnuk legendárního 

generála G. S. Pattona Jr.
• Rebecca Chodyniecki, 
 Department of the United States Army 

TACOM Life Cycle Management
•  plk. Mgr. Aleš Knížek, 
 Vojenský historický ústav Praha
•  jeho excelence Norman Larry Eisen, 
 velvyslanec USA v ČR
•  APB Plzeň, a .s. – Petr Březina
•  američtí veteráni z 2. světové války 
•  mjr. Charles H. Noble, Jr.
•  představitelé města Plzně
•  Patton Memorial Pilsen 
 – muzeum Americké armády 
•  Ing. Vladimír Pálek, 
 American center Plzeň, o .p. s.
•  Ing. Jiří Šneberger, bývalý primátor Plzně
•  Ing. Jiří Lavička
•  Jiří Boudník        (zv)

sherman bude připomínat osvobození Plzně 

Přibyly další antilopy
Partnera se dočkala trojice samic kudu velkého. 
Je jím mladý samec ze Zoo Krefeld v Němec-
ku. Novinkou je i druhá samička buvolce bělo-
čelého. Domácí sameček tak bude mít další 
možnost k zachování rodu, zatím má jediného 
potomka. Stádo nyal nížinných doplnilo počát-
kem roku plzeňské premiérové mládě a ná-
sledně dvě nové samice přivezené ze Safari par-
ku Beekse Bergen.                   (mv) 

(Pokračování ze strany 3)
raDní roZDÁVali JMÉna
Dalšími novinkami Tropického pavilonu jsou 
lvíčkové zlatohlaví, kteří předtím žili v chovném 
zázemí, kosmani zakrslí, jež sdílí expozici spo-
lečně s pásovcem kulovitým, a obnovený chov 
aligátorů severoamerických.

Čestný patronát nad novými zvířaty převzali 
členové Rady města Plzně v čele s primátorem 
Mgr. Martinem Baxou. Ten pokřtil společně 
se svojí první náměstkyní Evou Herinkovou 
i varany komodské. Sólově pak ještě pásovce 
kulovitého na Vladimíra. Komodští draci dostali 
jména Josef a Ende.

Pojmenovaná jsou už i tři želvy obrovské. 
Julie se líbila Ing. Miloslavu Šimákovi, Stella 
Ing. Petru Rundovi a Max Ireně Rottové. Vašek 
je nyní mladý lemur kata – Helena Matoušo-
vá – a lvíčci zlatohlaví získali jména Anička 
– Martin Zrzavecký – a Willy – Bc. Robert Hou-
dek.                (kola)
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Klokaní čtyřlístek

Dosavadní kolekci klokanů chovaných v plzeň-
ské zoo a reprezentovanou klokanem rudým, 
klokanem rudokrkým a klokanem parma roz-
šířil v I. čtvrtletí roku drobný klokan uru. Ten na 
rozdíl od většiny těchto vačnatců není přímo 
australským zvířetem, ale jeho domovem je 
tichomořský ostrov Nová Guinea. Žije převážně 
samotářsky na okrajích tropických a subtropic-
kých lesů. V noci se vydává do otevřené krajiny. 
Návštěvníci ho spatří v australském pavilónku 
nedaleko hlavního vchodu do zahrady. Chovný 
pár už doprovází první plzeňské mládě.  

Tento druh klokana, avšak pod názvem klo-
kan stepní, chovala zoo v Plzni již jednou. Dvo-
jici dovezla v roce 1977 německá firma Weber. 
V letech 1978-1980 se několikrát rozmnožil. 
V roce 1981 byla zbývající dvojice vyměněna 
s libereckou zoo za jiné zvíře. Chov klokanů byl 
v Plzni obnoven až v roce 1993. 

V evropských zoo jsou klokani uru chováni 
sporadicky, dle dostupných údajů jsou ke spat-
ření pouze v plzeňské zoo.  (v-r)

Iris novum

Po několikaleté přestávce se ošetřovatelé vel-
bloudů dvouhrbých opět radují z mláděte. 
Malý sameček přišel na svět 22. března jako 
osmý potomek sedmnáctileté samice Goldie 
(pět samečků a tři samičky). Otcem je devíti-
letý samec Mulisák. Celkově se v plzeňské zoo 
narodilo už 16 velblouďat, devět po samci Haš-
talovi a sedm po Mulisákovi. Úplně první byla 
populární Josefína (1997). 

V letech 2008-2010 byli plzeňští velbloudi 
z důvodů výstavby nových expozic v péči cho-
mutovského zooparku. 

První velbloud se v plzeňské zoo objevil již 
v polovině 50. let. Od 60. do 90. let zde byli 
i jednohrbí velbloudi.

Patrony mláděte se stali pořadatelé open air 
festivalu Majáles na Lochotínském amfiteátru 
(ve správě zoo), a jeho křtu se ujali pravidelní 
účastníci této akce – slovenští rockeři Horkýže 
Slíže (např. Ukáž tú svú zoo).

Mládě se jmenuje Brčo – Majáles. Brčo zna-
mená slovensky kudrnáč.

Hlavním kmotrem chovu velbloudů je Ame-
rican chance casinos Česká Kubice – generální 
sponzor čtvrtletníku IRIS.  (mv) 

Křtili slovenští rockeři

Galerie

Snovačovití (Ploceidae) je početná 
čeleď čítající asi 114 druhů snovačů, 

snovatců, tkalčíků, astrildovců, přádelní-
ků a vid - malých pěvců žijících na území 
subsaharské Afriky, Madagaskaru a jižní 
Asie. Jejich domovem je zpravidla otevře-
ná krajina, některé druhy se však zdržují 
i v lesích. Živí se převážně semeny a drob-
ným hmyzem. Velikostí jsou to malí ptáci, 
většinou ne větší než vrabec. Jedná se 
o poměrně známé opeřence – a to díky 
jejich hnízdům, která mívají kulovitý nebo 
protáhlý tvar, jsou spletena z travin a lis-
tů a zavěšena na větvi stromu nebo na 
rákosovém stéblu. Vchod je pak umístěn 
po jeho straně nebo vespod a bývá často 
opatřen různě dlouhou vletovou rourou. 
Některé druhy si staví společná velká 
hnízda s několika vchody a komůrkami. 
Snovač zahradní, který žije i ve velkých 
městech východní a střední Afriky, láká 
na své hnízdo samičky.Tokající samci se 

zavěsí pod vchodový nástavec směřující 
k zemi, křičí a houpou se ze strany na stra-
nu. Pokud se opačnému pohlaví hnízdo 
zalíbí, zůstane v něm. 

S vrabcem domácím, našim poměrně 
hojným ptačím druhem (i když jeho počty 
v posledních letech strmě klesají), pojí 
snovačovité nejen velikost. V minulosti 
byla tato čeleď slučována s vrabcovitými, 
vdovkovitými a astrildovitými v jednu vel-
mi početnou ptačí skupinu.

Mnozí ze snovačů jsou i krásně vybar-
vení a hezky znějí i jejich česká jména: 
snovač zlatý, škraboškový, Napoleonův, 
ohnivý – s peřím červeným opravdu jako 
oheň, či snovač oranžový, kterého zdobí 
pěkná chocholka. S těmi všemi a ještě 
s několika dalšími druhy se setkáte v Zoo-
logické a botanické zahradě města Plzně 
ve společné expozici se želvou ostruhatou 
v severní části Tropického pavilonu.

(kola)

snovači a další z čeledi snovačovitých

DinoParK 
o PoZnÁní HEZČí

První dinopark v ČR vstoupí příští rok do své 
desáté sezóny. Na jubileum jakoby se připra-
voval s předstihem. Byla obměněna asi čtvrtina 
původní vegetace, přibyly nové výsadby i dal-
ší vodní plocha a samozřejmě se zvýšil počet 
modelů prehistorických zvířat. Více zeleně 
i účelněji vedené cesty zdejšímu prostředí jen 
prospěly. Z původní atrakce se postupně stává 
poučná výprava do druhohor. Zvídaví návštěvní-
ci se vedle řady dalších informací dozví, kdy se 
objevili prvotní plazi, kdy první ještěrky a želvy. 
A zkuste hádat, jak dlouho se stavěl největší 
dinosaurus na Lochotíně? Tři měsíce a pracova-
lo na něm přes 30 lidí. Představuje Apatosaura 
velkého ve skutečnosti 23 m a žijícího před 154 
až 145 miliony lety.                   (jh)

Foto Iris Miroslav Volf
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Na statku Osobnost
Otevírání České řeky při Vítá-
ní jara v plzeňské zoologické 
a botanické zahradě slibovalo 
i přítomnost Najády – nadpřiro-
zené bytosti od pramene Úhlavy. 
Na Šumavě bylo v té době ještě 
plno sněhu, a tak její roli převza-
la jiná pohádková bytost spojená 
s vodami stojícími i plynoucími 
– vodník. Od potápěčů Lucie 
a Aleše Bártových s úlevou pře-
vzal zprávu, že obě velká akvária 
jsou v pořádku, stejně jako ryby 
v nich a Česká řeka může být již 
třetím rokem šestou partnerkou 
pětici řek patřících k Plzni.     (jh)

Letošní velikonoční program na statku Lüftnerka nabídl návštěvníkům, 
a to zejména v sobotu a neděli, tolik ukázek zdobení kraslic, pletení 

pomlázek a dalšího velikonočního artiklu jako žádný rok předtím. Velkou 
pozornost právem vzbuzovaly obří pomlázky a košíkářská dovednost a hbi-
tost Mgr. Zdenka Pikala z Hostouně. Před zraky návštěvníků pletl košíky 
takovou rychlostí, že to připomínalo strojovou výrobu.

Pokud jde o kraslice, byla to velkolepá přehlídka vzorů, technik i impro-
vizací. Nad některými výtvory by sice možná leckterá malérečka tradičních 
kraslic kroutila hlavou, ale důležité je, že se tradice udržela a dokonce nové 
způsoby ztvárnění jí přidávají na rozmanitosti. Sobotě bezkonkurenčně 
vévodila keramická vajíčka zdobená chodskými motivy. 

Každá z vystavujících a předvádějících žen upřednostňuje samozřejmě 
svoji nejoblíbenější techniku, když se ale navzájem ve stánku navštíví, určitě 
své zkušenosti jedna před druhou netají. Vždyť zdobení je pro ně přede-
vším koníčkem, zábavou, radostí… 

Pravidelná návštěvnice řemeslných akcí na statku Lüftnerka Ivana Sýko-
rová z Klatov se specializuje na vajíčka zdobená vrtanými vzory, tzv. madei-
ra techniku. „Husí vejce jsou pro moji vrtačku příliš tvrdá, ale kachní jsou 
ideální,“ prozradí. „Není-li nějaké nakřáplé, já při práci nerozbiju jediné.“

Plzeňská baráčnice Martina Mašková preferuje malování pomocí vosku. 
Voskový reliéf nanáší na přírodní tmavou skořápku nebo na nabarvená 
vajíčka. Pro barvení používá voskové pastely smíchané s voskem ze svíček. 
Vlastní ornamenty vytváří tradičním způsobem – špendlíkovou hlavičkou 
zapíchnutou v tužce.

Lenka Leiblová zdobí vajíčka drátkováním. I když je to moderní trend, při 
Tradičních Velikonocích na statku Lüftnerka často k vidění nejsou. Nevyhý-
bá se ani obřím pštrosím vejcím, ale jak přiznává, je to práce na celý den. 
To korálková technika na slepičích vajíčkách je nesrovnatelně rychlejší. Na 
jedno ji stačí dvě hodiny. 

Marie Kučerová je na statku rovněž pravidelným hostem. Sortiment jejích 
výtvorů je rok od roku rozmanitější. Při Velikonocích návštěvníky přesvěd-
čila, že stále oblíbenější ubrouskovou technikou lze zdobit nejen květníky, 
oblázky, ale i kraslice. 

Petr Dobrý ze středočeského Nižboru přijel po velkém úspěchu se svými 
vyřezávanými ptáčky při Ptačí sobotě předvádět především výtvory své záli-
by. Stánek ověšený desítkami kraslic, z nichž zrak přecházel, dokazoval, že 
velmi šikovnými prsty disponuje i jeho žena Martina. „Velikonoce jsou pro 
nás tradičními svátky a tak i její kraslice jsou klasika. Do módních technik,“ 
hovoří za ni, „se nepouští, drží si svůj styl a hlídá sytost barev. Ty jsou pro 
ni základem úspěchu.“

Vrcholem trpělivosti byly pro návštěvníky vajíčka Marie Englmanové. 
Obtáčí je duhovou perlovkou, což je bavlnka na vyšívání,  nebo je zdobí 
krajkou. Všechny motivy jsou podle její fantazie. „Určitě bez notné dávky 
trpělivosti a citu v prstech by ta vajíčka nikdy nevznikla,“ netají jednu z pod-
mínek úspěchu. „U obtáčených vajíček samozřejmě nejpomaleji přibývají 
špičky, ale déle než půldruhé hodiny jedno vajíčko mi netrvá.“ Spočítat dél-
ku vzniku krajkových vajíček je téměř nemožné. „Musím si nejdřív připravit 
vlastní krajku – jedno, zda háčkovanou nebo vyšívanou. Potom ji rozstří-
hám na jednotlivé fragmenty a teprve z nich vytvářím na vajíčku dekorace.“ 
Když tak paní Englamanovou posloucháte a pozorujete její šikovné ruce, 
říkáte si: Ano, tohle je pravé lidové umění. A je jen dobře, že je tu stále 
s námi, že se střídáním generací neupadlo v zapomnění.  Josef Hart

Lesy pokrývají přes 30 procent zemského povr-
chu. Jsou jednou z nejdůležitějších součástí bio-
logické rozmanitosti na Zemi a hrají nezastupitel-
nou úlohu v regulaci jejího klimatu. 

Chrání půdu před erozí, zachycují uhlík 
z atmosféry a mají význam pro čistotu ovzduší 
i vody. Stovky druhů rostlin a živočichů, včetně 
mnoha chráněných legislativou Evropské unie, 
jsou vázány na lesní ekosystémy. Přes všechny 
vyjmenované klíčové role lesa ztrácí svět ročně   
obrovské plochy lesních porostů, a to zejména v tropických pralesích Jižní 
Ameriky a Afriky.

Pro všechny uvedené důvody vyhlásilo OSN letošek mezinárodním 
rokem lesů. Připomeňme si při této příležitosti – tím spíše, že letos uplyne 
55 let od jejího úmrtí – jednu z předních osobností českého i středoev-
ropského moderního lesnictví, celoživotně profesně spojené s plzeňským 
lesním hospodářstvím – ing. Josefa sigmonda.

Narodil se v myslivně nedaleko plzeňského předměstí Červený Hrádek, 
studoval ve Vídni. V letech 1898 až 1926 byl městským lesním radou. Po 
nástupu do funkce radikálně změnil tradiční nevyhovující holosečný způ-
sob obnovy lesa na maloplošný, vhodnější pro zdejší podmínky vyznačující 
se chudou půdou a nízkým úhrnem srážek. Zakázal v té době ještě přežíva-
jící hrabání jehličí na topení a pastvu dobytka v lesních porostech. Vyhotovil 
nový lesní hospodářský plán a v rozlehlém lesním komplexu severně od 
města založil řadu pokusných ploch, na nichž podle svého kréda – zkoušej-
me v malém vše a co se nejlépe osvědčí, toho se pak přidržme – ověřoval 
vhodnost různých dřevin pro zdejší klimatické i půdní dispozice a opti-
mální způsoby zakládání a pěstování lesa. Přestože výsledky pokusů byly 
spíše negativní, potvrdily, že nejvhodnějším lesním stromem pro chudé 
kaolinické půdy severního Plzeňska jsou borovice – případně v kombinaci 
s dubem. Určitě experimenty přispěly k věhlasu plzeňského lesnictví v té 
době. Spolupráce s profesory Cieslerem a Leiningenem z Vysoké země-
dělské školy ve Vídni znamenala zapojení pokusných ploch do rozsáhlého 
středoevropského výzkumu, na nějž po I. světové válce navázaly nově zříze-
né československé lesnické výzkumné ústavy. Jak dodnes naznačují sporé 
zbytky porostů borovice kleče na jedné z bývalých pokusných ploch (10. 
zastávka naučné stezky), J. Sigmond se s velkou pravděpodobností zapojil 
též do řešení dobového problému, zda je kosodřevina jen horskou formou 
borovice lesní, nebo jde o samostatný druh.

V roce 1910 získal Ing. Sigmond jako první český lesník hodnost doktora 
zemědělských věd. V letech 1919 – 1938 přednášel na lesnické fakultě 
pražské techniky. V Plzni byl průkopníkem využívání rozlehlých příměst-
ských lesů pro rekreaci.

Ke 110. výročí narození prof. Dr. Ing. Sigmonda byla otevřena v bole-
veckých lesích sedm kilometrů dlouhá Sigmondova naučná stezka a byla 
první naučnou stezkou vybudovanou na území města Plzně. Její součástí je 
i pamětní deska věnovaná této významné plzeňské osobnosti.           (zh)

(foto repro) 

Kmotři se představují
Jak jsme již informovali, jubilej-
ní tisící adopci zvířete v plzeň-
ské zoo uzavřel v prvních led-
nových dnech prostřednictvím 
svých rodičů desetiletý Tomáš 
Krejčí z Plzně. V polovině dub-
na rodina navštívila zahradu 
a mladý kmotr „svůj“ páreček 
pisil čáponohých pokřtil.Vybral 
pro ně jména Dlouhonožka 
a Milan. K jubilejní adopci mu 
pogratuloval mluvčí Zoologic-
ké a botanické zahrady města 
Plzně Mgr. Martin Vobruba. 

Foto Jiřina Pešová

Zoologické zahrady III. tisíciletí

Foto Kateřina Chvojková

Kraslice nejen malované

Po stopách Josefa sigmonda
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

Plzeňská zoologická a botanická zahrada 
spolupracuje již druhým rokem na záchra-

ně chřástala polního, a to zejména v Českém 
lese. Na význam této aktivity a její výsledky jsme 
se zeptali ing. JiŘíHo VlČKa, iniciátora této 
ochranářské iniciativy. 
• Pane inženýre, v Plzeňském kraji žije, 
nebo se vyskytuje, 14 ptačích druhů kriticky 
ohrožených, 46 silně ohrožených a 28 dru-
hů ohrožených. Proč byl ke zvýšené ochra-
ně vybrán právě chřástal polní?

Jedná se o jednoho z nejzajímavějších zástup-
ců čeledi chřástalovitých, který u nás hnízdí. Žije 
velmi skrytým způsobem života s převážně noč-
ní aktivitou na vlhkých loukách. Existuje ještě 
řada nezodpovězených otázek kolem jeho bio-
logie, zejména migrace, početnosti samic, hníz-
dění a další. O jeho zajímavém životě by bylo 
možné napsat zřejmě celé jedno číslo časopisu 
IRIS.

Chřástal polní je také silně ohroženým dru-
hem dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně pří-
rody a krajiny a zároveň evropsky významným 
druhem v souladu se směrnicí 79/409/EHS, 
o ochraně volně žijících ptáků. Tu převzala ČR 
do svého právního řádu při vstupu do Evrop-
ské unie. Její součástí jsou přílohy I, II, III, které 
obsahují druhové seznamy ptáků dle stupně 
jejich ohrožení na území EU. Pro druhy uve-
dené v příloze I., kam je zařazen také chřástal 
polní, jsou členské státy povinny klasifikovat 
na svém území ptačí oblasti, což jsou území 
zvláštní ochrany (SPA). Ke zvýšené ochraně, jak 
říkáte, byl vybrán právě chřástal polní jakožto 
pilotní druh pro ochranu celých území – a to 
nejen v ČR. Do zachování biotopů, v nichž žije, 
jsou investovány nemalé prostředky z rozpoč-
tu EU a tím i jednotlivých zemí včetně ČR. Pro 
chřástala polního jsou v ČR uplatňována aktiv-
ní ochranářská pravidla v souladu s nařízením 
vlády č.79/2007 Sb. o podmínkách agroen-
vironmentálních opatření. Metodika na jejich 
základě určuje způsob hospodaření na travních 

porostech, kde je prokázán výskyt chřástala 
polního. Zemědělci mohou požádat o dotaci 
z programu ptačí lokality na travních porostech 
– hnízdiště chřástala polního, jejímž vyhlašo-
vatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Tato 
možnost  pro ně znamená, jsou-li ochotni pra-
vidla na ochranu chřástala polního respektovat, 
výraznou finanční podporu. 

Chřástal polní byl vytěsněn urbanizací krajiny 
a způsobem hospodaření na loukách z původně 
nižších poloh širokých říčních niv a extenzivních 
luk do vyšších poloh zejména příhraničních hor, 
tzn. také Šumavy, Českého lesa i Slavkovského 
lesa. Ty se staly jeho posledními významnými 
ekologickými nikami v Plzeňském kraji. Tím je 
vlastně druhem, který je pro náš region typický, 
a proto bychom chtěli pomoci jeho populaci.
• ochrana chřástala polního probíhá ve spo-
lupráci se Zoologickou a botanickou zahra-
dou města Plzně. Její informační a osvětový 
potenciál je ve srovnání s případnými dal-
šími partnery, jako např. Českým svazem 
ochránců přírody nebo různými dobrovol-
nými spolky, naprosto bezkonkurenční? 
nebylo by vhodnější ho využít spíše k celko-
vé popularizaci ohrožených ptačích druhů, 
k vysvětlování této problematiky, k tomu 
jak může široká veřejnost svým přístupem 
k přírodě a životnímu prostředí napomoci 
k jejich ochraně a záchraně?

Věřím, že popularizací chřástala polního, jeho 
způsobu života a ekologických nároků lze při-
blížit veřejnosti nejen tento skrytě žijící druh, ale 
též význam ochrany „běžného“ prostředí kultur-
ní zemědělské krajiny v širším kontextu. V dneš-
ní době rozvinutých komunikačních technologií 
a digitální fotografie jsou, bohužel, především 
prezentovány a popularizovány druhy atraktivní 
vzhledem, či způsobem života.

Konzumní společnost, které jsme se stali vel-
mi rychle součástí, dle mého názoru určitě tuší, 
co přírodě hrozí a jak jí neškodit. Není ale již 
ochotna, ani schopna „roztočenou spirálu zvy-

šování spotřeby“ na úkor přírody a jejích sou-
částí zastavit, ani zpomalit. Proto pokud chceme 
jednotlivé druhy účinně chránit, musíme dobře 
znát jejich biologii i prostředí, v němž žijí a tyto 
aspekty pak účinně prosazovat v praxi. 

Každý z pravidelných čtenářů časopisu IRIS ví, 
že kampaň na ochranu chřástala polního je jen 
jednou z řady dalších, jimž se plzeňská zoolo-
gická a botanická zahrada věnuje či věnovala. 
Budeme ale rádi, když jim v jejich vědomí utkví 
také něco o tomto ptačím druhu. Určitě k tomu 
přispělo například vydání osvětových letáků 
zabývajících se biologií a ochranou tohoto pta-
čího druhu.
• Chřástal polní není obecně známý pták, ani 
nijak „laicky“ zajímavý – jako např. čápi, 
dudek či ledňáček. Podpora jeho populace 
spočívá především, jak jste sám v úvodu 
uvedl, ve spolupráci s majiteli pozemků, na 
nichž se vyskytuje. lze o takový druh vzbu-
dit u veřejnosti vůbec nějaký větší zájem?

Z hlediska biodiverzity, čili biologické rozma-
nitosti, je nutné se věnovat i tak zdánlivě laicky 
nezajímavým druhům, které nemůžeme vzhle-
dem k jejich skrytému způsobu života, velikos-
ti, či hlasovým projevům okázale fotografovat, 
pohodlně si je prohlížet v zoologické zahradě, 
běžně je sledovat. Tím je často považujeme 
vlastně za téměř nepotřebné. Ptáci jsou obecně 
bioindikátory stavu našeho životního prostředí. 
Není náhodou, že od roku 1995 dochází i v ČR 
k rychlému poklesu početnosti ptačích druhů. 
Tím následujeme západní Evropu, kde je pest-
rost i četnost ptačích druhů velmi nízká a stále 
klesá.

Ochrana chřástala polního spočívá, prav-
da, zejména v ochraně lučních ekosystémů ve 
spolupráci se zemědělci a majiteli pozemků. Je 
však na loukách a mokřinách ohrožován také 
bezhlavou zástavbou, nevhodně a často zbyteč-
ně draze budovanými cyklostezkami, zavážením 
„zbytečných“ zákoutí v krajině apod. Nebezpe-
čím – a to nejen pro chřástala polního – je také 
stále se zvyšující počet volně pobíhajících psů 
v přírodě, obrovské množství lovících koček 
kolem lidských sídel, hluk a světelné znečištění. 
V poslední době k tomu ještě přibylo masové 
budování fotovoltaických elektráren s dopro-
vodnou infrastrukturou. A tak bych mohl pokra-
čovat. To vše může přeneseně každý člověk 
svým způsobem ovlivňovat. 
• není to mezi ochranáři často tak, že si 
oblíbí nějaký živočišný nebo rostlinný druh, 
začnou ho popularizovat s představou, že 
pro svůj – určitě ušlechtilý a záslužný počin 
– získají i veřejnost? Jenže ono zůstane jen 
u snahy a přání? skutečná a účinná ochra-
na spočívá po kampani i nadále na profe-
sionálech a nadšencích z řad dobrovolných 
ochránců přírody.

Jsem zastáncem specializace v zoologickém 
výzkumu, např. při kroužkování ptáků, a dalších 
koordinovaných programech. Při uplatňová-
ní řízených managmentů na ochranu jednot-
livých druhů je však nutné vždy respektovat 
rozvoj celé biocenózy. Z tohoto pohledu bych 

Chřástala polního vyhnala civilizace do hor
i zde potřebuje pomoc ochránců přírody!
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Zoologické zahrady III. tisíciletí

V základní škole jsme se dlouhé roky učili, že jde o gori-
lu, orangutana a šimpanze. Poznání systematiky a odliš-

nosti těchto tří typů lidoopů ale značně pokročilo. V letech 1928 - 1929 byl 
objeven a popsán díky řadě anatomických a etologických odlišností druhý 
druh šimpanze - bonobo. Jako velkou raritu jej chová pouze devět evrop-
ských zoo. Šimpanz učenlivý je dosud nejhojnějším lidoopem. Původní 
druh orangutan sundský se lišil od afrických lidoopů barvou, rozšířením 
na ostrovech i tím, že samec nežil trvale v rodině se samicemi. Slovo oran- 
gutan znamená malajsky lesní muž. Odlišnost bornejských a sumater-
ských orangutanů byla dlouhé roky zřejmá, byli proto považováni za druh 
se dvěma poddruhy. Nyní je již jasné, že se jedná o dva samostatné druhy. 
Bornejský orangutan je hojnější, sumaterských je pak méně - odhadem  
3 až 5 000, maximálně 7 000 jedinců. Publikovaná čísla o stavu populace 
obou druhů jsou však dost různorodá.

Rovněž systematika gorily je nyní poměrně složitá. Zoosystematika 
rozlišuje dva druhy a celkem 5 – 6 poddruhů. Gorila západní je obecně 
známá jako nížinná a východní jako horská. Pro vědu byla gorila objevena 
v roce 1847. Ale název gorila vznikl již v době Kartága. Horský typ gorily 
(Beringova) byl objeven roku 1903.

Goril nížinných je dnes v přírodě několik desítek tisíc, stavy však 
prudce klesají (nedávno ještě 100 000). Je to v podstatě jediný  druh 
goril chovaný v zoo; v ČR je k vidění na třech místech, v Evropě přibliž-
ně na 63. Co do počtu je jich v zoologických zahradách na světě kolem 
750. Ročně se narodí asi 40 mláďat.

Gorily východní horské žijí v přírodě v jednotlivých poddruzích 
v následujících počtech:  poddruh horská asi 300, poddruh bwindská 
rovněž kolem 300, nejrozšířenjší  se 4 000 jedinci je gorila graueri. 
V roce 1998 se však udávalo ještě číslo 17 000, nedlouho předtím 
dokonce 40 000. V lidské péči v zoo jsou nyní maximálně čtyři jedinci 
(Antwerpy a USA).

„Lidoopí“ kampaň Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA)  se týká 
rovněž gibonů. Jejich endemická čeleď má nyní 16 popsaných druhů. 
Slovo Hylobates, rodový vědecký název gibona, znamená v překla-
du stromový chodec. Jejich způsob pohybu – ručkování v korunách 
stromů – se nazývá brachiace. Jsou známi svým hlasitým projevem. 
V českých zoo potkáme největšího z gibonů – siamanga, dva druhy 
spojované kdysi do druhu gibon černý – gibona bělolícího a zlatolící-
ho – a nejčastěji gibona bělorukého, neboli gibona lar. Ten je chován 
i v Plzni.  

Mgr. Martin Vobruba 

Kdo jsou lidoopi? 

proto nepodceňoval spolupráci s veřejností ani 
u chřástala polního, protože ochrana přírody se 
tvoří na stolech projektantů, při tvorbě legisla-
tivy, v územních plánech obcí, šetrné turistice, 
v pochopení funkce přírody. Samozřejmě práce 
nadšených ochranářů, vědecké základny i státní 
ochrany přírody je nepostradatelná.
• V minulých dnech jsem si přečetl otřesné 
svědectví známého plzeňského záchranáře 
handicapovaných živočichů Pavla Makoně 
o bezohlednosti lidí včetně místní správy 
k přírodě, dokonce k chráněným územím. 
Podíváme-li se kolem sebe - lesy, mokřa-
dy, meze, vše, kam je volný přístup, se mění 
doslova před očima v jednu velkou sklád-
ku. neměla by se spíše právě tímto směrem 
upírat komunikace s veřejnosti, nás všech, 
kterým není další osud přírody lhostejný? 
Je to přece velice aktuální a důležité téma, 
jehož důsledky s velkou pravděpodobnos-
tí rozšíří seznamy ohrožených rostlinných 
a živočišných druhů o další položky.

Případ, který zmiňujete, je mi dobře znám 
a černou skládku občané na okraji přírodní 
rezervace vyvářejí znovu a znovu. Myslím, že 
v těchto případech je komunikace s veřejností 
zbytečná. Účinné mohou být pouze vymaha-
telné, tvrdé sankce za porušení zákona. Tak 
tomu často není. Každý člověk dobře ví, čeho 
se odhazováním odpadů a poškozováním pří-
rody dopouští. Samozřejmě, ale ani osvěty není 
v ochraně přírody nikdy dost. 

Seznamy ohrožených rostlin a živočichů se 
skutečně stále rychleji rozšiřují, ale skutečné 
příčiny jsou trochu jinde. 
• Vraťme se zpět k chřástalovi polnímu. 
Jaké výsledky dosavadní podpora ochrany 
a rozšíření jeho populace v Plzeňském kra-
ji, zejména v Českém lese, již přinesla?

V Českém lese jsme ve spolupráci se sprá-
vou chráněné krajinné oblasti uskutečnili v roce 
2010 první kompletní mapování jeho výskytu 
na celém území. Jednalo se o jakousi základní 
inventuru populace a charakteru biotopů, které 
zde pták ke svému životu využívá.
• V čem spočívá hlavní význam spoluprá-
ce se zoologickou a botanickou zahradou 
v terénu, v místech výskytu chřástala pol-
ního?

Jejím hlavním přínosem byla možnost 
v dostatečně početném týmu, který byl 
naprosto spolehlivý, zajistit dle dané meto-
diky monitoring všech vybraných ploch. Ten 
probíhá v noci, zjišťováni jsou volající samci, 
jež se ozývají pronikavým hlasem na velkou 
dálku. K přesnějšímu zjištění jejich počtu se 
používá provokace nahrávkou samčího hla-
su. Při mapování byly zaznamenávány také 

zvuky dalších ptáků s noční aktivitou, jako 
jsou sovy, bekasina otavní, či cvrčilky. Všech-
ny údaje byly zanášeny do podrobných map, 
zjednodušeně byl popisován také stav vege-
tace. Monitoring byl doplněn odchytem toka-
jících samců a jejich kroužkováním, při němž 
byly zjišťovány biometrické údaje a odebrány 
sliny a peří na rozbor mitochondriální DNA. 
Bez velmi obětavé a odborné spolupráce lidí 
ze zoologické a botanické zahrady by nebylo 
možné takový rozsah činnosti vůbec zajistit. 

Vedle toho jsem přesvědčen, že pracov-
níci zoologické a botanické zahrady, kteří se 
do spolupráce s Krajským úřadem Plzeňské-
ho kraje nadšeně pustili, mají pocit dobře 
vykonané práce. Ta loni spočívala především 
v mapování výskytu chřástala polního a výzku-
mu jeho života na Šumavě a v Českém lese. 
Při terénní práci si mohli navíc ověřit např. 
etologii druhu, kterou znají většinou pouze 
z expozice v plzeňské zoo, jež několik těchto 
tajemných ptáků chová.
• ochrana každého rostlinného a živočiš-
ného druhu je spojená s účinnou ochra-
nou biotopu nutného k jeho životu. Jak to 
se vám, v souvislosti s chřástalem polním, 
daří?

Ochrana určitého druhu v jeho prostředí 
je během na dlouhou trať. Mapované loka-
lity s opakovaným výskytem chřástala pol-
ního jsme v řadě případů zakreslily do map 
s vymezením půdních bloků a ty jsme předli 
Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK) 
ČR. Ta je vkládá do programu ministerstva 
zemědělství, na jehož základě se mohou 
zemědělci hospodařící na těchto pozemcích 
přihlásit, jak jsem již zmínil, k příslušnému 
finančně zajímavému agroenvi programu na 
ochranu hnízdišť chřástala polního. Získané 
údaje z mapování pravidelně využívá Krajský 
úřad Plzeňského kraje např. při projednává-
ní změn v územních plánech, komplexních 
pozemkových úpravách, žádostech investorů 
o nejrůznější zásahy do krajiny v místech, kde 
se chřástal polní vyskytuje apod. Bez těchto 
znalostí bychom nemohli tuto činnost usměr-
ňovat. Výsledky musejí být podloženy něko-
lika lety mapování, proto v Českém lese je 
třeba dalšího výzkumu. 
• Podporuje Plzeňský kraj ještě nějakou 
další aktivitu na ochranu chráněných pta-
čích druhů?      

Již delší dobu podporuje aktivní ochranu 
např. čápa bílého, rorýse obecného, v posled-
ních letech také bekasiny otavní, či břehule 
říční. Mimo ptačí říši se snažíme také o aktivní 
ochranu obojživelníků.
• Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně 
ochranářských úspěchů 

Ing. František Hykeš

Ing. Jiří Vlček
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Okénko do historie

Kalendárium

Nejstarší medvěd hnědý v plzeňské zoo Pišta 
oslavil 30. narozeniny. Podobnou událost 

zdejší zahrada ještě nezažila, neboť i ti nejstarší 
brtníci se dočkali věku maximálně kolem 25 let 
– i když v zoo se mohou vzácně dožít až let čty-
řiceti. Zdravotně je na tom oslavenec ještě cel-
kem dobře. Poněvadž jeho příbuzní měli ke stáru 
obvykle problémy se zadními končetinami, bere 
ve stravě denně medikamenty na podporu klou-
bů a svaloviny.

Pišta se narodil v zoo Ohrada u Hluboké nad 
Vltavou v lednu 1981 a byl prvním potomkem 
importovaného páru z Rumunska. Hned jako 
mládě odcestoval do plzeňské zoo, kde žil od 
roku 1981 až do roku 1998 v kleci. Za tu dobu se 
stal pětkrát otcem dvojčat.

K narozeninám, slaveným počátkem dubna, 
mu vedle sponzora medvědího výběhu – býva-
lého generálního ředitele plzeňské Škodovky 
Ing. Lubomíra Soudka – přišli popřát i zástupci 
plzeňské TV ZAK, jež je jeho osobním patronem.

Setkání bývalého generálního ředitele Škodovky 
a ředitele plzeňské zoologické a botanické zahra-
dy Ing. Jiřího Trávníčka bylo pro oba příležitostí 
k zavzpomínání na dobu již 15 let vzdálenou.

„V květnu 1996 jsem se stal ředitelem zahra-
dy,“ vrací se do minulosti J. Trávníček. „Po prázd-
ninách najednou telefonát, ještě jsem byl celý 
nesvůj z nové funkce, a on mi volá vážený kapi-
tán českého průmyslu Ing. Soudek a říká: - Tak 
řediteli, co uděláme s těmi medvědy? Byl jsem se 
podívat v zoologický, ale ti medvědi v kleci, to je 
hrůza. Zastavte se za mnou, něco s tím vyvedeme. 
- Bylo to pro mne něco neskutečného, v životě 
mi nevolala taková důležitá osobnost. Na podzim 
jsem za vámi zašel a začalo to. Vy jste mi vlast-

ně nalil energii do žil, protože já jsem v té době 
propouštěl notorické alkoholiky a řešil úplně jiné 
problémy a vy jste začal o rekonstrukci medvědí 
expozice a postupně vlastně celé zahrady. O rok 
později jsme si plácli a poslal jste nám sponzorský 
dar – půl milionu korun. To byly tenkrát obrovské 
peníze, a tak jsme mohli společně s firmou Škoda 
Instav rozjet výstavbu nové expozice pro medvě-
dy. Nejdříve jsme se byli podívat po Evropě, jak 
vypadají medvědince v renomovaných zahradách. 
Inspirovala nás Zoo Rhenen v Holandsku, kde 
měli pro medvědy dvouhektarový výběh. Měli jich 
tam asi 15 společně s vlky. Vybrali jsme krásné 
území prakticky na konci areálu o rozloze 1,5 ha. 
S vlky jsme to také zkusili, ale nedopadlo to dob-
ře, protože ten výběh je úzký a dlouhý. Bleskově 
jsme si nechali udělat projekt a firma Škoda Instav 
se mohla pustit do práce.“ 

Nová medvědí expozice byla otevřena po více 
než půlročním budování v létě 1998. Sestávala 
z lesního výběhu v mírném svahu, bazénku a osmi 
zimních kotců. Patří k nejrozsáhlejším ve střední 
Evropě, pokud by se medvědi chtěli proběhnout, 
mohou běžet 150 metrů, aniž by změnili směr. 

Inženýr Soudek uvedl, že 500 000 korun věno-
val ze svého a ani na okamžik tohoto rozhodnutí 
nelitoval. „Pomohl jsem trpícím zvířatům a inves-
toval jsem do zoologické a botanické zahrady, kte-
rá se za ta léta změnila k nepoznání. Za práci, jíž 
jste vykonali, před vámi smekám. Moje vnoučata 
sem chodí každý týden. Moc se jim tady líbí, pro-
tože zde nacházejí stále něco nového.“

Po vybudování medvědí expozice vyvstala 
otázka, jak do ní získat zvířata. Protože domácí 
pár medvědů Pišta alias Míša a Mišta se dobře 
množil, mohli výběh zaplnit další jejich potomci. 

Ale protože bylo v té době některým medvědům 
v jejich stávajících podmínkách stejně těsno jako 
bylo těm plzeňským, dostali přednost. Dva byli 
z příkopu zámku v Horšovském Týně – Míša 
(*1985), potomek Pišty a Mišty, a nepříbuzný 
Gravčo. Další tři přicestovali ze zoo Ohrada – byli 
to rodiče plzeňské dvojice a další Pištův bratr.

Kdo si myslí, že se medvědi z náhle nabyté 
volnosti radovali, hluboce se mýlí. Na velký pro-
stor si jen velmi pomalu zvykali, zpočátku se báli 
a přírodní prostředí pro ně bylo cizí.

Největší skupina ve výběhu byla sedmičlenná. 
Současná je čtyřčhlavá – jejími členy jsou jubi-
lant Pišta, dále také už veterán Miky a přírůstky 
z roku 2003 – sourozenci Eliška a Honzík známí 
z večerníčku Méďové. 

Minulé generace návštěvníků viděly v plzeňské 
zoo i medvědy exotické – jihoasijského medvěda 
ušatého čili himalájského, amerického baribala 
a dokonce i jednoho medvěda ledního. Medvědi 
jsou zde chováni od roku 1940.                    

Starší než brtník Pišta je v plzeňské zoo jen 
několik plameňáků růžových a želvy ostruhaté.

(v-h)

Medvěd Pišta je třicetiletý

Letošní kalendárium vrátilo zpět do programu Ptačí sobotu na začátku dub-
na, která v plzeňské zoologické a botanické zahradě připomíná Mezinárodní 
den ptactva. Ten připadá již 105 let na 1. dubna a je každoroční připomín-
kou podepsání mezinárodní Konvence o ochraně užitečného ptactva v roce 
1906. Je tak jedním z nejstarších ekologických svátků.

Letošní Ptačí sobota byla ve znamení rodinných soutěží, ale zejména origi-
nální výstavy ptačích budek zapůjčené Botanickou zahradou hlavního města 
Prahy. Návštěvníci si ji však mohli prohlížet nejen o Ptačí sobotě, ale již od 
17. března a pro velký zájem až do 11. dubna. Potom už musely budky 

do Prahy, na stromy v botanické zahradě nebo do skladu; v Plzni už zůstat 
nemohly, poněvadž vzhledem k teplému jaru hrozilo jejich obsazení ptačími 
obyvateli.

Výstava představila na pět desítek správně i špatně postavených budek. 
A jak správný ptačí příbytek má vypadat? Měl by vytvářet pro své obyvatele 
určité pohodlí, především by však měl být zabezpečen proti predátorům. 
Zejména zdivočelým domácím kočkám, jejichž počty rostou, stejně tak jako 
přibývá kun. Hnízdící pár však mohou ohrožovat i konkurenční ptáci. Dopo-
ručovanou a spolehlivou ochranou je zdvojení čelní strany budky v okolí 
vletového otvoru. Například kočka pak nemá téměř šanci dosáhnout pac-
kou na dno budky s ptákem sedícím na vajíčkách nebo již malými ptáčaty. 
Také bidýlka, která byla dříve typickou součástí každé budky, dnes ornitolo-
gové spíše nedoporučují. Rovněž z důvodu bezpečnosti, neboť mohou být 
nástupním místem pro útok predátorů. K častým konstrukčním chybám patří 
malý nebo špatný sklon střechy a použití nevhodného materiálu. Budky by 
měly být vždy z kvalitních prken, použít lze i vhodný dutý strom. Výhodou je 
možnost jejich čištění.

Vedle nejčastějších budek, tzv. sýkorníků, nechyběly ani umělé příbytky 
pro špačky, některé sovy a dravce. Výstava rovněž ukázala umělá hnízdiště 
pro netopýry a způsoby, jak umožnit rorýsům dále hnízdit na pláštích pane-
lových domů i po jejich zateplení. Tento velice zajímavý pták se totiž stal 
od poloviny padesátých let minulého století výrazným městským druhem 
s hnízděním zejména v panelových sídlištích. Jejich současné masové rekon-
strukce, varují ornitologové, mohou snížit jeho populaci až o více než  polo-
vinu.                                                           (zh)

nástup jara oznamovala výstava ptačích budek

Ing. Lubomír Soudek
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Vyznání

Po půl roce jsem se opět potkal s člově-
kem, který mě za těch 15 let, co jsem 

ve funkci ředitele Zoologické a botanické 
zahrady města Plzně, pomohl ze všech 
nejvíce. s ing. Petrem náhlíkem, dlouho-
letým náměstkem primátora města Plz-
ně. Pomohl mi hodně morálně, fakticky, 
dopomohl zoologické a botanické zahradě 
k penězům na její další rozvoj, přivedl mne 
ke spoustě myšlenek, názorů. seznámil 
mě s desítkami důležitých lidí na Magis-
trátu města Plzně a v politické oblasti, 
kde jsem se nikdy předtím nepohyboval. 
spolupráce s ním byla trvalá a příjemná. 
Velice rád na to období vzpomínám…
 Jak nahlížíte na rozvoj zoo v posled-
ních 15 letech?

Začnu pochvalou. Za základ toho, jak se 
plzeňská zoologická a botanická zahrada 
změnila v posledních 15 letech, považuji sho-
du tehdejších členů Rady města Plzně na nut-
nosti změny ředitele a na jmenování nového. 
Tedy vás – Jiřího Trávníčka. Podívám-li se na 
toto rozhodnutí zpětně po letech, jsem pře-
svědčen, že to byl krok správným směrem. 

Nutné je také říci, že v minulých letech byla 
jiná finanční situace než je dnes, jak ve stá-
tě, tak v Plzni. Bylo jednodušší hledat zdro-
je, z nichž bylo možno zoologickou zahradu 
modernizovat a rozšiřovat. Neméně důležitá 
ovšem byla i shoda Rady města Plzně v 90. 
letech na tom, že je třeba zoo rozvíjet a ne 
jen udržovat. Myslím, že úspěchů zazname-
nala zoo za těch 15 let mnoho a nemá smysl 
vyjmenovávat jednotlivosti. 

Určitě ale musím zmínit pozornost, kterou 
věnuje zoologická a botanická zahrada ekolo-
gické výchově. Ekologické centrum Lüftnerka 
považuji já osobně za velký úspěch a přínos. 
Přitom jeho pořizovací cena byla vzhledem 
k nutným stavebním úpravám a špičkové 
audiovizuální technice velice příznivá. Poda-
řilo se jí dosáhnout i tím, že řadu prací pro-
vedla zoo ve své režii. Jako člověk, kterému je 
příroda blízká, jsem velice rád, že se plzeňská 
zoo zabývá nejen chovem různých cizokraj-
ných a vzácných zvířat, ale výrazně i environ-
mentální výchovou mladé generace. 
 naopak – co vás mrzí, že se nepodařilo 
prosadit, realizovat?

Mým snem ve funkci náměstka primátora 
byla zoologická a botanická zahrada, která by 
se v roce 2011 nacházela i na druhé straně 
ulice Pod Vinicemi. Myslím si, že zásluhou 
Ing. Evy Hasmanové z majetkového odboru 
a díky odborníkům z celého Technického úřa-
du magistrátu města Plzně jsme v majetkové 
přípravě této vize udělali hodně. Má před-
stava byla taková, že budoucí zoologická a 
botanická zahrada bude pohodlně přístupná 
městskou veřejnou dopravou od nákupního 
a zábavního centra Plaza. Tedy že do ní vstou-
píme přes Mži mezi Kalikovským mlýnem 
a Kilometrovkou. Projdu si ji s celou rodinou, 
v nové části mě budou samozřejmě vítat slo-
ni, po lávce přes ulici Pod Vinicemi vejdu do 
původního areálu a po prohlídce nastoupím 

na Vinicích do městské veřejné dopravy... Tato 
vize zatím zůstává snem, ale věřím tomu, že 
expozice Sloni na Mži je pro Plzeň z hlediska 
plzeňských dětí, cestovního ruchu i prestiže 
města tak lákavá, že její realizace na sebe 
nenechá dlouho čekat. 
 Představitelé ostatních příspěvkových 
organizací někdy říkají, že v zoologické 
zahradě máme snadný život, že na naše 
požadavky všichni ve vedení města slyší. 
Bylo opravdu tak jednoduché a snadné 
v radě a zastupitelstvu požadavky zahra-
dy prosazovat a obhajovat?

Nikdy to nebylo jednoduché. Každá vize, 
tedy i vize zoo, se musela, a dodnes musí, 
řádně projednávat a dobře zdůvodnit na 
úrovni radních, náměstků, zastupitelů a klíčo-
vá je samozřejmě úloha ředitele. Myslím si, 
že u zoologické zahrady bylo vždy podstatné 
to, že každá koruna, která do ní přišla, je v ní 
vidět. Bohužel, jsou i organizace, do nichž 
soustavně tečou peníze, ale výsledek stále 
nějak nepřichází. Myslím si, že své vždy sehrá-
la také přidaná hodnota, jíž do společného 
díla vložili zaměstnanci zahrady. Část prací 
tak nemusela být pořizována dodavatelsky, 
ale zvládly ji dělnické profese provozně tech-
nického úseku. 
 Do zoo chodíte se svými dětmi, jste 
kmotrem několika zvířat. Zároveň jste 
jako náměstek primátora doprovázel 
zahradou za ta léta řadu vrcholových poli-
tiků či diplomatů. utkvěla vám některá 
z návštěv obzvlášť v mysli?

Dnes je většina zvířat získávána výměnou 
mezi zoo. Vzpomínám si, jak složité bylo 
získat varany komodské. Jejich vývoz musel 
schválit osobně vládce Indonésie. Tím byl v té 
době pan Soeharto. Vyřešil to tak, že zvířata 
osobně věnoval panu prezidentovi Václavu 
Havlovi. To se pak muselo vyřešit nejen po 
té faktické, ale i po diplomatické stránce. 

I s odstupem let, které od té doby uplynuly, 
se stále domnívám, že to byl poměrně husar-
ský kousek a zřejmě to byli jedni z posledních 
varanů, kteří byli do Evropy nebo vůbec do 
světa z místa svého výskytu vyvezeni. 
 Můžete pro odlehčení přidat nějakou 
veselejší příhodu, na kterou si v souvis-
losti s politiky v zoo vzpomínáte?

Nejvíce mne v souvislosti se zoo zůstala 
v paměti úsměvná příhoda s ministrem život-
ního prostředí Liborem Ambrozkem. Přijel 
se podívat na rozvoj zoologické zahrady, aby 
viděl, zda peníze z ministerstva životního pro-
středí mají dobrého adresáta. S sebou vzal 
i své malé děti. Když vystoupil z auta, ke své-
mu zděšení zjistil, že on sice přijel elegantně 
oblečen a elegantně obut, ale jeho dvě rato-
lesti jsou jenom v dupačkách. Protože bylo 
velmi chladné počasí, operativně jsem zavolal 
přátelům na vinické sídliště a vzápětí dorazila 
kamarádka s obutím pro ministrovy děti. 
 Která zvířata patří k vašim nejoblíbe-
nějším a proč?

Kladný vztah mám k vzácným pižmoňům. 
Je škoda, že vinou neukázněnosti návštěvní-
ků jeden před několika lety zahynul. Určitě 
se ale nespletu, řeknu-li, že druhová pestrost 
činí plzeňskou zoo perlou mezi zoologickými 
zahradami v ČR. 
 skončil jste na radnici a zcela hypo-
teticky řečeno – dostal jste nabídku dělat 
mi poradce. Za co byste pochválil, co bys-
te poradil jak dělat jinak, kde byste viděl 
hlavní rezervy zahrady?

Současného ředitele bych určitě pochvá-
lil za dosavadní úspěchy zahrady, které jsou 
opravdu vidět. Poradil bych mu, že je do ní 
třeba pozvat nové radní, případně zastupi-
tele města Plzně, aby ji viděli na vlastní oči 
a seznámili se s možností dalšího rozvoje.

Stejně jako občané Plzně, tak i komunální 
politici už zapomínají, jak vypadala zoo před 

Potkají-li se přátelé, mají si vždy co říci 
     Z tohoto setkání vzešel dokonce následující rozhovor              ing. Jiří trávníček

Ing. Jiří Náhlík u svého oblíbeného pižmoně
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15 lety, jak tu zvířata musela žít v klecích 
a návštěvník neměl kde kulturně poobědvat. 
Možná by bylo vhodné, aby čas od času měl 
každý zastupitel možnost shlédnout vývojo-
vou řadu fotek, která by vždy po pěti letech 
připomínala, co se změnilo k lepšímu.

Také bych poradil, že nelze uvažovat 
o zahradě bez kontextu s rozvojem celého 
města a regionu. 

To, že zoologická zahrada není v sousedním 
Karlovarském kraji a v jižních Čechách je jen 
malá v Hluboké nad Vltavou, je pro Plzeň vel-
kou příležitostí a výzvou. Ostatně ani v němec-
kém příhraničí není žádná velká zoo. Toho jsou 
si jistě vědomi, nebo by měli být, jak městští, 
tak krajští politici. Osobně vím třeba o školách 
z Berouna, či Příbrami, které raději zvolí plzeň-
skou zoo, než aby jely do Prahy. Vzhledem 
k dopravě je to časově stejné a v Plzni za men-
ší peníze vidí více. Možná i díky tomu se loni 
plzeňská zahrada dostala v návštěvnosti mezi 
19 českými zoo na druhé místo. Se 461 000 
návštěvníky za rok je hned za Zoo Praha. Překo-
nala i takové věhlasné zoologické zahrady jako 
jsou ve Dvoře Králové, Zlíně a Ostravě. Vnímám 
to jako společný úspěch bývalých zastupitelů, 
vedení zoo a městských manažerů a úředníků, 
které se podařilo správně nadchnout a získat 

tak slušné provozní i investiční prostředky. Mys-
lím si, že všichni si byli vědomi, že to nedělají 
pro „zahradu“, ale především pro plzeňské děti 
a návštěvníky Plzně.
 Jaký úspěch přisuzujete snaze vedení 
zahrady rozšířit v další etapě areál o expo-
zici slonů?

Zatím to bylo v Plzni naštěstí vždy tak, že 
když nastoupilo nové vedení města, nikdy 
nehodilo rozvojové plány svých předchůdců 
pod stůl. Nezažil jsem za posledních 20 let, že 
by v nějaké oblasti rozvoje nastal obrat o 180 
stupňů. Rozvojové plány zoo jsou zakotveny 
v městských koncepčních dokumentech, stejně 
jako jsou v nich vize pro oblast kultury, sportu 
nebo školství. Proto si myslím, že realizovány 
budou. Nedovedu si představit, že by někdo při-
šel a řekl by: „Utneme rozvoj zoo.“ Myslím ale, 
že v současnosti bude složitější situace z hledis-
ka financování. Dnes je, více než dříve, nutné 
postupovat ve shodě – vedení města, vedení 
kraje – a společně s reprezentací Plzeňského 
kraje v Parlamentu ČR hledat cesty pro více-
zdrojové financování. V případě Slonů na Mži 
si myslím, že je třeba, aby zoologická zahrada 
překročila ulici Pod Vinicemi. Rozvoj, i když je 
peněz málo, nemá smysl brzdit. Je tedy nutné, 
a domnívám se i možné, rozdělit akci na reálné 

etapy. Vykročení směrem do lochotínských luk 
by mělo nastat do roku 2015, kdy bude Plzeň 
držitelem titulu Evropské hlavní město kultury. 
Dle mého mínění rozvoj zoo i nárůst počtu náv-
štěvníků ke kulturnosti občanů i měst patří. 
 a váš pohled do budoucnosti?

V životě i v politice nikdy neříkej nikdy… Toto 
volební období se angažuji v městském obvo-
dě Plzeň-Slovany, kde jsem začínal před dva-
ceti lety. Uvidím, jak se celostátní vývoj odrazí 
v regionech. Moje rodná Plzeň mě vždy zají-
mala. Kdysi jsem chtěl být urbanistou, což za 
socialismu nebylo možné. Příležitost pracovat 
ve vedení města Plzně mně umožnila měnit 
jeho tvář. Od socialistické „černé Plzně“ po tu 
současnou…

A stále je ještě co napravovat a zlepšovat. 
Myslím, že celkem známá je má podpora 
budování cyklostezek a lávek, jež je zhruba 
srovnatelná s podporou, kterou jsem věnoval 
zoologické zahradě. Každý z lidí, a tedy i kaž-
dý z politiků, má nějaké hobby, jemuž fan-
dí. Pokud nyní vedou město fandové fotbalu 
a divadla, tak se budou stavět tribuny a nové 
divadlo. Určitě je ale i v této radě či zastupi-
telstvu dost lidí, kteří budou přát také sociální 
oblasti, mládeži a také zoologické zahradě.                                                        
Děkuji za upřímná a povzbudivá slova.

Akva–tera

Bazilišek dlouhonohý  již několik let obohacuje svou krásou jednu 
z tropických expozic ve specializované expozici Akva-tera na Palac-

kého tř. 5. Bohužel se nedařilo tento velice zajímavý druh rozmnožit 
a zajistit tak kontinuitu chovu bez nákupu nových jedinců. Aby se zvý-
šila pravděpodobnost vlastního odchovu, bylo nezbytné chovnou sku-
pinku zvířat přemístit z expozice do chovného zázemí. Toto opatření 
přineslo brzy své plody. Již několik měsíců po změně nakladla jedna 
ze samiček první snůšku. Ovšem zcela neoplozenou. Obdobně tomu 
bylo i v dalších případech. Následovalo proto zapůjčení jiného samce 
ze soukromého chovu a nákup ne zcela dospělého samečka. Bohužel 
zapůjčený chovný samec nezůstal v chovu dostatečně dlouho – musel 
být navrácen majitelce. Jelikož nový samec ještě nebyl připraven na 
zařazení do chovu, byl do něj opětovně začleněn původní sameček. 
K velké radosti chovatelů se v průběhu února začaly samičky nápadně 

zakulacovat. Zvýšený zájem o předkládanou potravu také naznačoval 
blížící se kladení vajec. Začátkem března jedna ze samiček intenzivně 
hledala nejvhodnější místo pro vykladení snůšky. Dne 4. března nale-
zl chovatel v teráriu snůšku čítající čtyři vejce, z nichž pouze jedno 
nevypadalo dobře. Jak příjemná to byla změna po tolika neoploze-
ných snůškách! Vejce byla opatrně přendána do předem připraveného 
inkubátoru se stálou teplotou okolo 29,5 °C. O 14 dní déle byla nakla-
dena další čtyři oplozená vejce. Inkubace probíhala bez komplikací, 
a tak mohlo první mládě 24. dubna proříznout vaječný obal. Nejprve 
se několikrát nadechlo a po několika minutách opustilo již velmi těsné 
vajíčko. Dva sourozenci ho následovali o dva dny později. Čtyři mlá-
ďata z druhé snůšky se vylíhla  6. května. V současnosti je všech sedm 
zdravých mláďat v chovném zázemí. Za několik týdnů spatří několik 
z nich i návštěvníci expozice Akva-tera.      Bc. Tomáš Jirásek

Odměnou je sedm baziliščích mláat
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Ze zákulisí

Zdá se to neuvěřitelné, ale až vejdou první 
prázdninoví návštěvníci do plzeňské zoo-

logické a botanické zahrady, právě uplyne rok 
od otevření nových afrických a asijských expo-
zic. Jeden rok už patří k Plzni také nosorožci 
a žirafy.

Jak se jim daří? „Děkuji za ně za optání,“ 
odpoví s humorem jemu vlastním ošetřovatel 
nosorožců Jiří Gandurski. „Hlavně jsme rádi, že 
je na tom dobře Manjula. Všichni víme, jak na 
podzim bojovala o život. Její aktuální hmot-
nost je 1 200 kilogramů. Nebýt nemoci, zřejmě 
by byla ještě větší. Je pořád ještě mládětem 
a v tomto věku přibírají nosorožci i kilogram 
denně. Když přijela loni z Berlína, neměla ani 
tunu. Je vidět, že její tělo opět funguje jak má. 
Radost nám dělá i jinak. Chodí už bez problé-
mů do výběhu, kam jsme ji loni nemohli za žád-
nou cenu vylákat, zadobře je i s dalšími obyva-
teli areálu timorskými jeleny. Takže když jí byly 
27. dubna tři roky, dort ze zeleniny a ovoce 

a pozornost novinářů si určitě zasloužila. To 
samec Beni je individualista, který žádná další 
zvířata ve své blízkosti nesnese.“

Hned za plotem zahrady rostou pro nosorož-
ce topinanbury. Je to pro ně nejen pochoutka, 
ale především dietetické krmivo. Vylepšení, aby 
měla zvířata v Plzni ty nejlepší podmínky, dozna-
ly stáj i výběhy: V předvýbězích je nové jíloviště 
– jíl působí blahodárně na jejich kůži. Mohou 
se v něm jak libo válet, přesto jim ošetřovatelé 
ještě pravidelně natírají kůži jílovou kašičkou. 
V hlavních výbězích přibyl písek a borka – obojí 
pro zlepšení zdravotního stavu chodidel. „S tím 
byl zpočátku docela problém, ale teď už se vše 
upravilo,“ rád konstatuje Jiří Gandurski. „Po-
mohl častější zimní pobyt ve stáji s výbornou 
podlahou i naordinované medikamenty.“ 

Vrcholem komfortu jsou drbací kartáče 
v pavilonu. Ale než si na ně nosorožci zvykli… 
„Manjula se jich bála jen dva až tři dny, ale 
samec Beni celý týden,“ prozrazuje J. Gandur-
ski. „Když jsme ho poslali vyvenčit, trvalo dvě až 
tři hodiny, než se nechal přesvědčit k návratu. 
Nejsou to prostě domácí zvířata a každá změ-
na v jejich okolí je dokáže pořádně vystresovat. 
Jsou citliví i na leknutí z cizího člověka…“   

  
Žádné mimořádné starosti nemají se svými 
svěřenci ani ošetřovatelé žiraf. Poslední měře-
ní ukázalo, tvrdí ošetřovatel Josef Vainar, že 
vyrostly o 40 až 50 centimetrů. „Také žerou 
jako prokopnuté,“ říká v žertovné nadsázce 
druhý ošetřovatel Tomáš Weber. „Jejich krmná 
dávka je přepravka strouhané zeleniny vše-
ho druhu a jablek a k tomu speciální výživná 
kaše podle receptury ze Dvora Králové. Je sice 
nevábné konzistence, já bych si jí ani nelízl, 
jim ovšem ohromně chutná a to je podstatné. 

Jenže pozor, jsme teprve v polovině jídelníčku. 
Dále k němu patří speciální žirafí granule a voj-
těškové seno. Jiného se ani nedotknou! Co je 
na stromech listí, dostávají dvakrát denně oku-
sy. Také si už oblíbily, jak ho dříve ignorova-
ly, krmný koš ve výběhu. Přál bych ti vidět,“ 
rozplývá se Tomáš Weber nad svým vypozoro-
vaným zážitkem, „jak se krásně umí sehnout 
k rybníčku a napít se z něho. To se prostě musí 
vidět. Nebo jak nejmladší Jirka zvedne jen tak 
z legrace antilopy postávající ve výběhu do 
pořádného poklusu, že se k nim přidá i roční 
mládě buvolce.“ Další zážitek je pro ošetřova-
tele jasně nejsilnější: „Výborně si s námi rozu-
mějí a spolupracují. Ve stáji poslušně přechá-
zejí, kam právě potřebujeme. Ale představ si, 
Františku,“ říká Tomáš nadšeně a sugestivně, 
„všichni tři samečkové nás v davu lidí poznají, 
sledují naše kroky a když zamíříme do pavilo-
nu, myslí si, že nastal čas jejich návratu do stá-
je. Co je to za instinkt nevím, ale je to tak…“

Úmrtí čtvrtého samečka před koncem loň-
ského roku se zde už nepřipomíná, ale zapo-
menuto není. Po měsíci a půl bytí v Plzni ho 
přemohla porucha trávení. Příčinou smrti byl 
rozsáhlý zánět zažívacího traktu. Přes všechny 
léčebné zákroky a konzultace s odborníky one-
mocnění nešlo zvrátit. Své možná sehrál i stres 
zvířete spojený se změnou prostředí a trans-
portem. Jak uvedl pro novináře po smutné 
události ředitel zahrady Ing. Jiří Trávníček, 
žirafy v lidské péči ale i ve volné přírodě trpí 
syndromem stresu, který je u nich mnohem 
vyvinutější než u dalších zvířat.

Současná tříčlenná skupina žiraf Rothschil-
dových zůstane napříště s velkou pravděpo-
dobností ve stejném počtu. K zásadní změně 
dojde přibližně za tři roky, kdy zde zůstane nej-
lepší samec, který získá dvě samice a bude od 
nich očekávána reprodukce.

 Ing. František Hykeš

rok s nosorožci a žirafami

V roce 2006 obohatily nabídku 
Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně ukázky sokolnického 
výcviku v letním amfiteátru. Kona-
jí se od začátku dubna do konce 
října mimo pondělí denně vždy 
v 11 a 15,30 hodin. Za uplynulých 
pět let se při nich představili i veli-
ce zajímavé ptačí druhy. Dokonce 
i takové, které při sokolnických 
prezentacích lze v ČR spatřit prá-
vě jen v Plzni. Současně si mohou 
zájemci prohlédnout zajímavou 
kolekci dravců a sov.

V prvních dvou letech návštěvníci tleskali orlům královským – sami-
ci Jaše a samci Sašovi, dále největšímu orlu světa – orlu východnímu 
neboli kamčatskému – samici Kamča. Poslední dvě sezóny doslova perlí 
kříženec supa himalájského a supa bělohlavého, samice Gábi. Ta se 
v loňském roce postarala dokonce o poprask. Jako mladý jedinec si při 
letové ukázce sedla jedné návštěvnici na hlavu. Žena měla velice výraz-
ně červeně obarvené vlasy – Gábi patrně připomínaly maso. Supice se 
rozhlédla, rozletěla a už byla na její hlavě a zkoušela, zda se nespletla. 
Naštěstí ona paní nebyla žádné tintítko a devítikilovou Gábi snadno na 
hlavě udržela. Zpočátku sokolníkům moc do smíchu nebylo, ale uklid-
nila je maminka „postižené“, jež se upřímně bavila až smíchy téměř 
brečela. Jednak viděla dceru s devítikilovým supem na hlavě a také se 
splnila předpověď vědmy, která slečně předpovídala na ten den neurči-

tou kritickou situaci. Celá tato, dnes již komická příhoda, se samozřejmě 
obešla bez jakýchkoliv zdravotních následků. 

Za pět let sokolnických ukázek se někteří ptáci stali doslova miláčky 
malých i velkých návštěvníků a fotografů. Z dravců jsou to například orli 
mořští – společně létající Mireček s Patem, který také stále plave v bazé-
nu. Mařenka je filmová hvězda, jež má za sebou natáčení už tří doku-
mentárních filmů. První byl pro National Geographic, druhý o mokřadech 
Třeboňska a zatím poslední je o přírodě dolnorakouského národního 
parku Donau-Auen. Ze sov sklízí vždy ovace „náš ředitel“ puštík bělavý 
Čenda a u dětí sova pálená Albička.       (mz)

sokolnické ukázky v amfiteátru již šestým rokem

Další kniha k výročí              

Druhou reprezentační publikací k 85. výročí založení plzeňské 
zoo se stala kniha s názvem ZAHRADA PLNÁ POKLADŮ autorů 

Ing. Tomáše Peše a Jaroslava Vogeltanze. Je souhrnem všech dru-
hů chovaných zvířat a pěstovaných rostlin v současné Zoologické 
a botanické zahradě města Plzně. Žije zde na 1 308 druhů a pod-
druhů zvířat a floristické bohatství tvoří přes 9 000 pojmenovaných 
druhů rostlin, přičemž další taxony ještě čekají na své určení. Pokud 
jde o zvířata, bohatší kolekci než plzeňská zoo má podle T. Peše na 
světě pouze zoo v Berlíně. Na uvedeném počtu živočichů se nejvíce 
podílejí ptáci, a to více než jednou třetinou druhů, dále bezobratlí, 
třetí místo zaujímají savci. V Evropském záchovném programu (EEP) 
je vedeno kolem 40 živočišných druhů a v Evropské plemenné knize 
49 zvířat.                                                                           (kola)

Manjula slavila třetí narozeniny…
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Skvosty přírody

Šestá mateřská škola v Plzni a plzeňská zoolo-
gická a botanická zahrada jsou dlouholetými 
partnery při vzdělávání předškolních dětí. Na 
základě projektu „Modernizace 6. mateřské 
školy v návaznosti na její environmentální 
zaměření“ podpořeného evropskými dotač-
ními prostředky z regionálního operačního 
programu realizuje škola vzdělávací projekt 
nazvaný V souladu s přírodou – indiánská 
vesnice. Pracovníci zahrady poskytují škole 
metodickou a poradenskou pomoc při chovu 
terarijních zvířat, pomáhali vytvořit přírodní 
zákoutí s tekoucí vodou v interiéru školy. For-
mou besed, přednášek a prezentací, z nichž 
některé se konají přímo ve škole, seznamují 
děti se životem zvířat.

Jak prozrazuje ředitelka MŠ Zdeňka Vaň-
ková, za zvířátky jezdí pravidelně i do zoo. 
„V roce 2010 jsme prošli v doprovodu lek-
torek – Indiánek Indiánskou stezku, na níž 
dětem přiblížily život tohoto etnika, rostliny 
a živočichy Severní Ameriky. Rodiče sponzo-
rují chov nosálů červených. Nosála Bobeše III. 
jsme pokřtili dětským šampaňským. Uvedená 
spolupráce dětem umožňuje objevovat vazby 
v přírodě, pomáhá vytvářet si vztah k životní-

mu prostředí a uvědomovat si souvislosti lid-
ského chování a jednání a jejich dopady na 
vlastní život a životní prostředí.“     

(zv- r)  

Tiskový mluvčí Zoologické a botanické zahra-
dy města Plzně Mgr. Martin Vobruba při jedné 
z besed v MŠ.       Foto Zdeňka Vaňková

Zajímavá výuka
indiánská vesnice je přibližuje k přírodě Zájem o výuku 

v zoo určitě neklesá
Stejně jako v letech předchozích byly i v tom-
to školním roce hlavní činností Environ-
mentálního centra Lűftnerka organizace 
a realizace výukových programů a komen-
tovaných prohlídek denních i večerních. 
Pro všechny typy škol a školská zařízení 
připravilo 37 výukových programů se zamě-
řením na zoologii, botaniku, environmen-
tální a ekologickou výchovu. V nabídce byly 
rovněž tzv. tématické environmentální dny, 
které zahrnovaly vánoční a velikonoční tvůr-
čí dílny, různé besedy a přednášky, exkurze 
a soutěže pro skupiny. V rámci volnočaso-
vých aktivit centrum zajišťuje dva zájmové 
kroužky – zoologický a chovatelský, jež na-
vštěvuje celkem 20 dětí.

I ve školním roce 2010/11 byla školám 
nabídnuta možnost zakoupení výukových 
permanentek, které jim umožňují od 1. října 
do 30. dubna absolvovat výukové programy 
za zvýhodněné vstupné. Této příležitos-
ti využilo 49 škol a školských zařízení, což 
je o devět více než v předchozím školním 
roce.     (rv)

Voda je jedním z největších zázraků přírody. 
Nejen pro svoji životodárnost. Zahleďte se 

do třpytící se kapky rosy, postůjte u pramínku 
příští řeky a představujte si jak přibíráním pří-
toků  mohutní až do dospělosti skutečné řeky. 
Otava je sice o tyto počátky ochuzena, ale její 
zdrojnice – Vydra a Křemelná patří k nejkrás-
nějším českým horským tokům. Ta prvá je navíc 
známa obřími hrnci – balvany a kusy skal ve 
svém korytě s vymletými prohlubněmi až tři-
cet centimetrů v průměru. Být však turisticky 
přístupný kaňon Křemelné, určitě bychom se 
chodili dívat na obří hrnce sem. Je jich zde více  
a jsou i větší. Ale stejně nejmalebnější partií 
této říčky, pramenící pod Můstkem, je ta, kdy se 
vine v pozvolných obloucích v horských lukách. 
Nikam zběsile nepádí, naopak je mírná a žen-
sky tichá a líbezná.

Pod Čeňkovou Pilou se vody obou slévají  
a vzniká Otava. Představte si – pár metrů odsud 
proti proudu bylo ve Vydře ještě před sto lety 
nejvíce pstruhů ve střední Evropě.

Pro pedanty: Nadmořská výška nultého km 
Otavy je 627 m. Pod Zvíkovem se vlévá do pře-

hradní nádrže Orlík, její hladina je nad mořem 
246 metrů. Tok řeky je dlouhý 113 km. 

Pod Čeňkovou Pilou, u právě zrozené Ota-
vy, lze podle některých autorů hledat i počátky 
jedné z nejznámějších Smetanových symfonic-
kých básní. Že ji skladatel nakonec nazval Vlta-
vou?! Inu Otava by neznělo tak vznešeně a řeka 
neprotéká Prahou!

Nechme Otavu plynout krajem přes Sušici  
k Horažďovicím. Připomínku hradu Rábí a bájné 
Práchně přepusťme turistickým a vlastivědným 
časopisům, my si řekněme, kdy je řeka  v oko-
lí Žichovic nejhezčí. Když kvete střemcha. Na 
jejích březích a kolem četných tůněk zde ros-
tou stovky keřů. Příroda je zde vůbec zajímavá  
a pestrá. Mělké údolí stráží polostepní kopce 
jediné vápencové oblasti v západních Čechách.

Perlorodky byly místy vedle zlata znakem 
Otavy. Někde jich bylo dřív tolik, že je sedláci 
lovili hráběmi, lastury rozemílali  na prach a pod 
názvem psí vápno jej přidávali v zimě dobytku 
do krmení. A poněvadž zdaleka ne v každé per-
lorodce vznikne perla, na počátku 19. stol. byl 
zaveden v Horažďovicích v říčním náhonu jejich 
umělý chov. Jeho konec, stejně jako existenci 
perlorodek v Otavě, přivodila průmyslová revo-
luce a  s ní stále větší znečištění řeky.   

Už téměř za humny Strakonic dodnes Otava 
připomíná zarostlými hromádkami písku – sej-
py – svoji zlatonosnost. Naši dávní předkové 
rýžovali zlato prakticky ve všech horských tocích 
a šupinek bylo tolik, že je proud unášel daleko 
po proudu. Poslední stopa po otavském rýžová-
ní končí před Zvíkovem. Do dnešních dnů zbylo 
v říčním písku tolik šupinek zlata – jak napsal 

před lety duchovní otec ekologického hnutí 
Brontosaurus Josef Velek – „že mraveneček by 
si z nich sotva pořídit plombu do zoubku“. 

U Sudoměře, Kestřan, Putimy se potkávají 
tekoucí vody Otavy s vodami stojícími zdejších 
četných rybníků. Jasné znamení: jsme v ryb-
ničnatých jižních Čechách. Je to setkání mírné  
a bez vášní, jako je mírný a laskavý celý zdejší 
kraj. Největší z rybníků se jmenuje Řežabinec. 
Určitě stojí zato se u něj zastavit. A začíst se 
do několika naučných tabulí na jeho hrázi. Je 
nejen významnou evropskou ptačí lokalitou, ale 
roste zde též několik mimořádně vzácných vod-
ních rostlin. Národní přírodní rezervace chrání  
i několik unikátních druhů hub.

U Zátavského mostu nedaleko Písku nastá-
vá zlom. Široké údolí s minimálním spádem se 
rychle zužuje a voda znovu pádí přes peřeje. 
Jakoby to byla pro řeku přípravka na její posled-
ní kilometry mezi vysokými skalami pod Pískem 
až po její soutok s Vltavou. Jenže tady její divo-
kost zkrotil člověk výstavbou orlické přehrady. 
Pod Zátavským mostem ji civilizace, odmyslí-
me-li chatky podél břehu, ponechala její přiro-
zenost. Vedle romantických scenérií lze obdi-
vovat i statné topoly a další listnáče, zajímavá  
a pestrá je též jarní květena lesa, jež údolí svírá.

U Kavkovny je Otava již zcela jinou řekou, 
než jakou jsme opouštěli před Pískem. Už není 
tichá, plná přírody a očekávání, jak ji známe 
ze západních a jižních Čech. Svoji duši zapro-
dala víkendové rekreaci Pražanů a Středoče-
chů. Turistický chodníček nad jejími vodami už 
dávno není prošlapáván stovkami jejích pěších 
obdivovatelů. Je zarostlý kopřivami a další buře-
ní. Nejvyšší čas naši Otavu opustit!                                                             

František Hykeš 

Putování s otavou

Na středním toku Křemelné.        (foto repro)
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Expedice za poznáním

Zajímavá výuka

Minimum pro ochránce a přátele přírody

Co mají Horažďovice společného s Pacovem? 
Téměř nic. První město leží v západočeském 

Pošumaví, druhé je branou na Českomorav-
skou vrchovinu z jižních Čech. Jednu spojnici lze 
přece jen vystopovat: Součástí horažďovického 
Domu dětí a mládeže je přírodovědná stanice. 
Pod novým vedením Mgr. Tomáše Pollaka posí-
lila environmentální působení na děti a mládež 
prostřednictvím školních vzdělávacích programů. 
V nabídce jich má šest: Den v tropech, Tradiční 
česká krajina, Najdi si svůj strom (určování dře-
vin), Od blesku až po tsunami aneb Jaké bude 
počasí?, variabilní výukový program na přání uči-
telů Příroda za humny a výjezdový program Mini-
zoo v družině. Základní stručná charakteristika 
stanice by nebyla úplná, pokud bychom nezmí-
nili i šest pravidelně a dva příležitostně pracující 
zájmové kroužky. Největší zájem je o Malého pří-
rodovědce a Hrátky s přírodou, velké oblibě se 
těší také kroužky rybářský a hvězdářský.

V Pacově realizují projekt spolufinancovaný 
Evropským sociálním fondem a státním rozpoč-
tem ČR „Podpora EVVO na základních školách  
v Pacově“. V jeho rámci si vybrali právě výukové 

programy horažďovické přírodovědné stanice, 
konkrétně Příroda za humny a Den v tropech. 
Absolvovalo je kolem 200 zdejších školáků. Pro 
stanici je to velká pocta, neboť obě města od 
sebe dělí více než 100 km a dostala přednost 
před vyhlášeným střediskem ekologické výchovy 
v nepoměrně bližší Vlašimi.

Pacov na první pohled vzkvétá. Barevné fasá-
dy domů, opravený zámecký areál zdevastovaný 
dlouholetou přítomností armády, všude plno 
zeleně. K mnohému z toho dopomohly peníze 
z Evropské unie. Ovšem nejen na hmotné statky, 
ale i na žáky zdejších dvou základních škol myslí 
při předkládání evropských projektů radní.

Projektový manažer městského úřadu Bc. Jiří 
Hodinka k environmentálnímu projektu říká: 

„Předkladatelem bylo město, obě školy jsou 
jeho příjemcem a nefinančním partnerem. Uži-
tek z něho mají jak žáci, tak učitelé. Velkou před-
ností je stoprocentní financování z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Projekt běží od listopadu 2009 a ukončen 
bude letos v srpnu. V žádném případě to však 
neznamená, že úroveň environmentální výchovy 

se vrátí před jeho začátek. Naopak. Pedagogo-
vé, především koordinátoři EVVO, absolvovali 
odborná školení, specialisté na životní prostředí 
připravili metodické i praktické výukové progra-
my. K jejich obsahu a formě se vyjadřovali nejen 
učitelé, ale jim přijatelnou formou i děti. Pomoh-
li členové zdejší základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody, třetího nefinančního 
partnera projektu.“ 

Ředitel ZŠ Pacov Za Branou Mgr. Jindřich 
Smrčka naváže: „To vše budeme samozřejmě 
využívat i v následujících letech. Navíc z projek-
tových peněz si obě školy nakoupily odbornou 
literaturu, učebnice, mikroskopy a další vybavení 
pro environmentální výchovu, což z ročního pro-
vozního rozpočtu nejde.“

Pacovský příklad podpory EVVO v ZŠ může 
být samozřejmě inspirací i pro další místa. Vždyť 
zřizovatelem sítě základního školství jsou právě 
města a obce. Školy nebyly zatíženy poměrně 
složitou administrativou spojenou s předklá-
dáním evropských projektů a jejich následným 
vyhodnocováním; tím více se zde mohli věnovat 
naplňování záměru.       (hy)   

I letos vyhlásilo celostátní Sdružení mladých 
ochránců přírody ČSOP akci Hledání jara. Ve 
dnech 8. až 10. dubna zjišťovaly po celé ČR stov-
ky dětí, zda už kvetou pampelišky, poletují bělás-
ci řeřichoví a okolo vody se pohybují žáby. Podle 
výsledků jejich zkoumání k nám nejkrásnější roční 
období dorazilo už ze 68, 5 procenta.

Mezi hledači jara nechyběli ani mladí přátelé 
přírody ze základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody v Rokycanech.      Foto P. Moulis

První dubnový víkend se vyznačoval na Plzeň-
sku doslova explozí obojživelníků. Zatímco tzv. 
skupina skokanů hnědých tiše a bez povšimnutí 
nakladla svá vajíčka, ropuchy obecné se přehléd-
nout nedaly. Zdá se, že letos je obzvláště silná 
sezóna. Byly jich plné rybníčky i v místech, kde 
obvykle nejsou vidět.

Do vody se vydali i čolci obecní a horští. Doslo-
va žabí ráj se stal ze známých Kokotských rybníků 
nedaleko Dýšiny.

Plzeňští ochranáři přírody v čele s Dr. Ondře-
jem Hesem využili teplých prvních dnů dubna 
k vypuštění cca 50 mladých ropuch zelených, kte-
ré byly odchovány z loňské snůšky do vysychající 
louže od malinkých pulců až do velikosti pěkných 
ročních žabek. Ropušky vypustili do biokoridoru 
v Plzni-Červeném Hrádku do vlastními silami zho-
tovené tůňky.                                               (hm)

Rozmnožující se ropuchy obecné
Foto Bohumil Mášek

silná sezóna

Národní geopark Egeria, součást přeshraničního 
projektu Česko-bavorského geoparku, byl slav-
nostně vyhlášen předáním certifikátu Ministerstva 
životního prostředí ČR počátkem června minulého 
roku. Uvedený národní park zahrnuje 96 unikát-
ních přírodních útvarů a důlních děl, jež jsou roz-
děleny do šesti tématických okruhů. S výjimkou 
Žluticka a Doupovských hor jsou rozsety po celém 
Karlovarském kraji. Na jihozápadě přesahuje geo-
park na Tachovsko a zahrnuje tak celkové území 
o rozloze 2 462 km2.

Geoparky jsou novým fenoménem ochrany 
neživé přírody; v naší republice existují prozatím 
pouze dva: Před šesti lety byl vyhlášen Geopark 
Český ráj, který je pro svůj význam zařazen do 

evropské sítě těchto parků a sítě UNESCO, dru-
hým je nyní Egeria. Do budoucna chce stejného 
statutu dosáhnout jeho vedení i pro tento západo-
český geopark. Kdyby se to podařilo, byl by téměř 
celý Karlovarský kraj pod ochranou UNESCO.

Dotační prostředky získané z přeshraničního 
programu Evropské unie výrazným způsobem 
zlepší do roku 2013 informovanost návštěvníků 
o tomto geoparku. Vedle tradičních informačních 
tabulí dostanou k vybraným zastávkám informace 
přímo do mobilu, nebo si je budou moci stáhnout 
do přehrávačů ze speciální webové stránky. 

Další rozvojové záměry počítají se zpřístupně-
ním rudného dolu Jeroným v Čisté na Sokolovsku 
pro veřejnost, úpravou vstupu štoly č. 1 v Jáchy-

mově a vybudováním u ní návštěvnického zázemí 
a dále s rekonstrukcí bývalého děkanství v Horním 
Slavkově na sídlo národního geoparku Egeria.         
     (kola)

Známá turistická atrakce čedičové varhany se 
nacházejí u Kamenického Šenova na severu 
Čech. Malé čedičové varhany jsou však i poblíž 
Kraslic.           Foto (repro)

Karlovarsko je národním geoparkem

Exkurze, mikroskopy a učebnice za evropské peníze
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V králoství rostlin

Zážitky z návštěvy plzeňské zoo umocňuje její 
šťastné situování počátkem šedesátých let 

minulého století do krásného přírodního rámce 
lochotínských svahů s košatými duby a spoustou 
další zeleně postupem let kultivované, doplňova-
né a rozšiřované přítomností zahrady botanické. 
Jenže i dlouhověké stromy stárnou a postupně 
umírají, je o ně třeba odborně pečovat. Velkou 
část těchto činností zajišťuje již řadu let  plzeňská 
dendrologická firma PROSTROM Bohemia s.r.o.

„Velice rád vzpomínám na spolupráci s Jaro-
slavem Faiferlíkem při plánování a tvorbě naučné 
stezky věnované čtvrtohorám a vedoucí od výbě-
hu zubrů na statek Lüftnerka,“ vrací se o několik 
etap ve vývoji zahrady zpět zakladatel společ-
nosti Ing. Zdeněk Kovářík. „Velice zodpovědným 
úkolem byly úpravy korun stromů v nových 
výbězích šimpanzů, gueréz a nosálů. Museli 
jsme hledat kompromisy mezi co nejšetrnějším 
zásahem do vzhledu stromů a současně tím, aby 
se nestaly snadnou útěkovou cestou pro zvířata. 
Vše jsme dělali ve spolupráci a za účasti přísluš-
ného zoologa. Přesto nosálové nám předvedli, 
že stačí jedna větev a pomyslná vrátka k úniku 
jsou otevřená. Vše ale dopadlo dobře. Samička 
se vrátila a dub byl ještě dodatečně upraven,“ 
uzavírá Zdeněk Kovářík.

Velkou zakázkou je v posledních čtyřech letech 
pro společnost PROSTROM obnova lesoparku 
v DinoParku. Jedná se především o odstranění 
přestárlých a usychajících jehličnanů. Vzhledem 

k přítomnosti modelů ještěrů a celkové dispozici 
prostoru se zde většina prací dělá stromolezecky. 
V letošním předjaří museli vedle toho pracovníci 
společnosti zvládnout i poměrně rozsáhlou revizi 
stromů v okolí statku Lüftnerka.

Firma PROSTROM existuje od roku 1993. Do 
roku 2004 byla sdružením podnikajících osob; 
v dalším roce se transformovala do společnosti 
s ručením omezeným a novým názvem PRO-
STROM Bohemia s.r.o. Má dvě střediska – arbo-
ristiky a sadových úprav, dále zakládání zeleně. 
Zaměstnává 15 pracovníků. 

Jedním z osmi stromolezců je i Václav Štojdl 
– vedoucí střediska arboristiky a společník firmy. 
Za léta spolupráce zná zoologickou a botanic-
kou zahradu nejen ze země, ale i z výšek stro-
mových korun. A jak taková práce stromolezce 
vypadá? „Především každý z nás musí mít plat-
ný průkaz pro výškové práce nad volnou hloub-
kou, který se každoročně obnovuje. Nezbytným 
předpokladem je samozřejmě zdravotní způ-
sobilost. Je to profese, která nutně vyžaduje 
dobrou fyzičku. Zejména březen, jako poslední 
měsíc pro povolené kácení dřevin, nám dává 
pořadně zabrat,“ přiznává Václav Štojdl. „Musí-
me pochopitelně také zvládat obecné zásady 
řezu dřevin.“ A jaké jsou v korunách nejpoužíva-
nější nástroje? „Určitě je to tradiční ruční pilka. 
I když větve o průměru nad 20 cm je povoleno 
řezat motorovou pilou, která je speciálně kon-
struovaná právě do výšek.“

Vyjít si s Ing. Zdeňkem Kováříkem po zoologic-
ké a botanické zahradě, zůstalo by málo míst, kde 
by nezavzpomínal, jak to zde vypadalo v polovi-
ně a koncem devadesátých let minulého století, 
ale třeba ještě před pár lety. Kdo si třeba dnes 
vzpomene, že v místech České řeky byla sesou-
vající se stráň porostlá náletem jasanů a javorů. 
A přitom expozice byla otevřena ani ne před pěti 
lety – v roce 2008!                František Hykeš

Přes vysilující březnový finiš neodmítli Ing. Zde-
něk Kovářík společně s Václavem Štojdlem účast 
na tradiční Ptačí sobotě v zoologické a botanické 
zahradě 2. dubna. Na základě nápadu druhého 
z jmenovaných se původní stromolezecké ukáz-
ky změnily v atraktivní dětskou soutěž v krmení 
papírové veverky lískovými oříšky. Absolvovalo ji 
na 300 zájemců.         Foto IRIS Miroslav Volf 

(více na www.iris.snadno.eu)                       

Do nebe růst stromy v zoo nemohou

Expedice za poznáním

Dlouhá léta jsem si přála navštívit druhý 
domov mého syna, který žije v Peru. Přá-

ní se mi splnilo v roce 2010. Devátého května 
jsem s několika přáteli přistála v Limě a čekal 
nás Martinem připravený program v nejatraktiv-
nějších destinacích této země.

ZÁžitKy na KažDÉM KroKu
Hned druhý den jsme velmi brzy ráno vyrazili po 
peruánské pobřežní poušti do Nazcy, kde jsme 
létali nad zemními obrazci – geoglyfy – zná-
mými jako Nazca Lines. Vznikly odkrytím tenké 
povrchové tmavé vrstvy hornin a obnažením 
světlého podkladu. Jakého jsou stáří, v tom se 
badatelé velmi různí. Shodují se pouze v tom, 
že nejsou mladší než 500 let a naopak starší 
než 1 000 let. Zážitkem byly i téměř 2 000 let 
staré a dosud funkční podzemní akvadukty kul-
tury Nazca.

Colca je druhé nejhlubší údolí světa. Cestou 
jsme pozorovali vikuně – divoké lamy s nej-
jemnější vlnou – v jejich přirozeném prostředí, 
vulkanickou horskou krajinu a překonali jsme 
průsmyk v nadmořské výšce 4 900 m. Vyhlídka 
Cruz del Cóndor nabídla pozorování létajících 
kondorů.

Martin nás upozornil, že při překonávání vyso-
kých nadmořských výšek je dobré žvýkat koko-
vé listí s přídavkem vápníku. Nikdy v životě mne 
nenapadlo, že vlastní syn mne bude učit žvýkat 

koku. Kokové listí se v Peru používá všude. Dává 
se do limonád, bonbónů, sušenek, prodává se 
sáčkovaný čaj a v restauraci na stolech jsou mis-
ky se sušenými listy. 

Cílem plavby po jezeře Titicaca byly plovoucí 
ostrovy Uros. Je více než 230 km dlouhé a 97 km 
široké. Leží na hranici Peru a Bolívie v nadmoř-
ské výšce 3 820 m a je tak nejvýše položeným 
splavným jezerem na světě. Má průzračně čis-
tou vodu.

Noc jsme strávili na ostrově Amantani v rodi-
nách místních Indiánů. Se svéráznými lidmi 
jsme se potkali i na ostrově Tequile.

na oranžoVÉ ŘECE taMBoPata
Nezapomenutelným zážitkem byla návště-
va deštného pralesa. Asi po hodinovém letu 

z města Cusco jsme přistáli v Amazonii v Puer-
to Maldonádo – hlavním městě oblasti Mad-
re de Dios ležícím na soutoku veletoku Madre 
de Dios a řeky Tambopata. Je to typické malé 
peruánské město s prašnými cestami a nízkými 
budovami s plechovou střechou. Pro cizince je 
však především vstupní branou do pralesa, kte-
rý ho obklopuje ze všech stran.

V roce 1976 založil peruánský velkopodni-
katel Max Gunther první turistické středisko 
na řece Tambopata a nazval ho Explorer’s Inn. 
Příjem z cestovního ruchu částečně slouží na 
financování výzkumu další ochrany deštného 
lesa. Přesto je zde turizmus přísně regulován. 
V roce 1977 Gunther inicioval založení rezerva-
ce Tambopata na území 5 500 hektarů v okolí 
Explorer’s Inn. V dnešní, rozšířené, rezervaci lze 
pozorovat 169 druhů savců, 632 druhy ptáků, 
103 druhy plazů, stejně tolik druhů obojživelní-
ků a 130 druhů ryb.

Z letiště mířila naše cesta do cestovní kance-
láře Národního parku Tambopata. Do batůžků 
jsme si vzali z kufrů nejnutnější vybavení na 
týdenní pobyt v pralese, zbytek zůstal na mís-
tě v úschovně. Po hodinové cestě mikrobusem 
jsme dorazili do přístavu na kalné oranžové řece 
Tambopata. Nalodili jsme se do malých moto-
rových dřevěných člunů pro 18 lidí a po chvíli 
plavby proti proudu jsme opustili civilizaci. Ces-
tou jsme dostli plátěný sáček s obědem zabale-

týden z návštěvy Peru patřil deštnému pralesu       Jarmila Kaňáková

Kondor andský
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Expedice za poznáním
ným do banánového listu, sušenky a ovoce. Na 
první zastávce v minicampu nás strážci národ-
ního parku zkontrolovali, dali nám razítka do 
pasu a my jsme pokračovali asi 2,5 hodiny proti 
proudu do prvního tábora Refugio Amazonas. 
Zde jsme dostali na uvítanou drink a ubytovali 
jsme se v nádherném campu. Po večeři jsme 
vyrazili na noční výpravu do pralesa. Posloucha-
li jsme jeho noční zvuky a viděli jsme několik 
druhů víceméně jedovatých pavouků. Ještě 
před rozedněním mne probudil rámus, který 
zněl jako odstředivka. Ráno jsem se dozvěděla, 
že to byla opice vřešťan rezavý. Myslím, že byla 
slyšet všude. Řvala jak na lesy.

Druhý den ráno jsme vyrazili na procházku 
v okolí tábora, pluli jsme na loďce po jezeře, 
viděli jsme několik zajímavých ptáků – např. 
hoacina chocholatého, bukače tygrovaného, 
velice podivné spící netopýry; z loďky jsme 
sušenkami krmili piraně, vystoupili jsme na 30 m 
vysokou vyhlídkovou věž s nádherným výhle-
dem na okolní prales. Odpoledne jsme pokra-
čovali opět proti proudu do výzkumné stanice 
papoušků ara v samotném jádru Národního 
parku Tambopata. Cestou jsme viděli čápy jari-
bu, kachničky pižmovky, volavky, jihoamerické 
kapybary a kajmany Po ubytování jsme stihli 
ještě procházku pralesem, kde jsme pozorovali 
několik druhů opic.

PaPouŠCi sníDaJí s turisty
Ráno ve čtyři hodiny jsme dostali vysoké holin-
ky a rybářskou stoličku a vyrazili po řece opět 
proti proudu do jedné zátoky. Vylodili jsme se 
ještě za tmy na břeh pralesa, usadili jsme se 
a kuchař nám roznášel čaj nebo kávu a sušen-
ky. V naprostém tichu jsme čekali, až se při roze-
dnívání začnou slétávat hejna několika druhů 
papoušků na protější hliněný břeh, kde zobou 
jíl. Kdybychom přišli za světla a ptáci nás viděli, 
na své hliniště by vůbec nepřistáli. Není zcela 
jasné, proč hliněnou stěnu vyhledávají. Jedna 
z teorií tvrdí, že jíl je pro ně zdrojem sodíku. 
Je totiž potřebný pro živočichy, ale toxický pro 
rostliny. Ty se proto brání jeho nadměrnému 

čerpání z půdy a živočichové, živící se výhradně 
rostlinnou potravou, jej pak mají nedostatek. 
Potřebují proto jeho doplňkový zdroj a tím je 
zde právě jíl.

Odpoledne jsme si udělali procházku do pra-
lesa a několikrát jsme spatřili asi 80 až stohla-
vé skupiny prasat pekari. Nemuseli jsme je ani 
vidět, byli cítit a slyšet na velkou vzdálenost.

Ve výzkumném ústavu se specializují hlav-
ně na papoušky ara. Ti snášejí několik vajíček, 
jež se líhnou s několikadenním rozestupem. 
Rodiče vychovají pouze prvorozence. Ten je 
nejsilnější a při krmení nejagresivnější. Ostatní 
nemají šanci a uhynou. Dobrovolní pracovníci 
proto slabé jedince arům odebírají a uměle je 
odchovávají. Tato činnost se ale poněkud minu-
la účinkem. Uměle odchovaní papoušci si zvykli 
na člověka a stávají se snadnou kořistí obchod-
níků se zvířaty. Spoléhají se na snadné získávání 
potravy z talířů návštěvníků a dokonce už moc 
nekrmí ani svoje potomky: vodí je rovnou na 
snídani k turistům. Viděli jsme i tayru – kunu 
brazilskou – velké a nádherné zvíře, jak si chodí 
k místnímu kuchaři pro pamlsky.

V programu nechybělo ani noční pozorová-
ní kajmanů. S baterkou jsme brázdili břeh řeky 

a kdykoli jsme spatřili jejich červeně svítící oči, 
pomaličku jsme veslovali k nim. Na zpáteč-
ní cestě do tábora jsme měli obrovské štěstí 
– viděli jsme lenochoda. Pohyboval se na zemi 
velice nemotorně, jako by se plazil.

V ruinÁCH KultoVníHo Města inKů
Být v Peru a neshlédnout Machu Picchu by bylo 
stejné jako v Praze minout Hradčany nebo Kar-
lův most. Vstupní branou k ní je Aguas Calientes. 
Jenže dostat se sem… V únoru 2010 došlo 
k velkému sesuvu půdy mezi Ollatayambo, 
vybudovaném na inckých zříceninách, a Aguas 
Calientes. Při něm byla silně poničena část 
železnice, takže jsme kus cesty museli absol-
vovat autobusem. Jeli jsme po velmi špatné 
úzké silnici přeplněné auty, autobusy a kami-
ony. Závěr cestování úzkokolejným luxusním 
vláčkem, v němž se podávala i večeře, nám 
zase vrátil dobrou náladu.

Aguas Calientes je městečko v hlubokém 
kaňonu, jsou tam dvě řady domů – hlavně 
restaurací a hotelů – mezi nimiž prochází 
úzkokolejka. Odtud jezdí na Machu Picchu 
autobusy – jeden za druhým. 

Na ruinách předkolumbovského kultovního 
města Inků v peruánských Andách v nadmoř-
ské výšce 2 430 m jsme prožily celý den. 
Nesmí se tam chodit s jídlem, pouze s pitím. 
Přestože tam nejsou žádné koše na odpadky, 
ani WC, je tam neuvěřitelné čisto. Povolen je 
jen omezený počet návštěvníků, vstupenky se 
musí objednávat dopředu. Několik restaurací 
je vně areálu.

Zajímavou zastávkou zpět do Cusca byly sol-
né terasy Maras. Domorodci zde vyrábějí sůl 
odpařováním vody z asi 3 000 solných jezírek 
napájených horkým solným pramenem.

A mé pocity z hlavního města Peru? Lima na 
mne zapůsobila velice čistým dojmem. Nevi-
děla jsem tam nikoho kouřit v restauracích 
ani na ulici, neviděla jsem tam žádné žebráky 
nebo bezdomovce – stejně tak jako i v jiných 
městech. 

Fotografie Michal Dimitrov

List z herbáře
Česnek podivný (Allium paradoxum) a další cibulkonosné rostliny
V minulém čísle jsme si pověděli, jak si violka vonná pojistila 
další rozmnožování jarními a letními květy. Jiné rostliny se 
zase vedle semen spoléhají ještě na pacibulky – opadavý 
adventivní pupen sloužící k vegetativnímu rozmnožování. 
Mohou být součástí květu, nebo vyrůstají v paždí listů. Jako 
příklad z prvé skupiny bylin lze uvést některé druhy česneku. 
Zůstaneme-li u rostlin jednoděložných, lze jmenovat jako 
další příklad jednu z lilií – a jak jinak by se měla nazývat 
– než cibulkonosná. Cibulky vyrůstají v paždí listů. „Cibulko-
vou pojistku“ najdeme i u trav – konkrétně se jedná o lipnici 
cibulkatou. Obdobně jako předešlá lilie se vyskytuje přede-
vším v teplejších krajích, na výslunných mezích a stráních. 

Z dvouděložných cibulkonosných rostlin uveďme jarní 
bylinu smíšených a listnatých lesů – kyčelnici, druhovým 
jménem samozřejmě také cibulkonosnou. Cibulky má 
v úžlabí spodních listů i hojně rozšířený  a na jaře kvetoucí 
orsej jarní – hlíznatý.

Na fotografii je česnek podivný původem z přední Asie. Ale až tak daleko za ním jezdit nemusíte. Hojně se vyskytuje v Praze na Petříně a na svazích 
pod Letnou. Pro svoji dekorativnost se stává ozdobou zahrádek, odkud se zejména ve středních Čechách šíří do okolí.      (zh) 

Jílový svah s papoušky
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IRIS

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 Centru celoživotního vzdělávání PECKA, T. G. Masaryka 541/3 (budova Vyso-
ké školy K. Vary) a ve Stanici mladých přírodovědců ve Staré Roli. 
V Chebu v Domě dětí a mládeže Sova. 
Časopis lze získat i ve většině střediskových knihoven v Plzeňském a Karlovar-
ském kraji.
Do základních a mateřských škol v Plzeňském a Karlovarském kraji je IRIS 
distribuován prostřednictvím obcí s rozšíření působností.              (red)

Malujeme lidoopy!
Prázdniny zaklepaly na dveře a před dětmi se otevře prostor pro poznávání, 
dobrodružství a nové zážitky. Pro některé budou třeba  i inspirací k účas-
ti v soutěži vyhlášené Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně 
společně s 1. československou galerií dětského výtvarného projevu v Plzni 
a nazvané MALUJEME LIDOOPY! Inspirací se pro ni stala letošní kampaň 
evropských zoo na ochranu a záchranu těchto zvířat. 

Zapojit se do ní mohou všechny děti, které rády kreslí a malují a vědí jak 
vypadá šimpanz, gorila, orangutan, bonobo nebo gibon. Jejich práce může 
zobrazovat setkání s některým z těchto zvířat v zoo, ve filmu, v dobrodruž-
né knize… Nejzdařilejší výtvory budou vystaveny v I. pololetí příštího roku 
v plzeňské 1. československé galerii dětského výtvarného projevu. Soutěž je 
rozdělena do kategorií: děti předškolního věku – I. stupeň základních škol 
– II. stupeň základních škol – osmiletá gymnázia – družiny mládeže – spe-
ciální školy a dětské domovy – základní umělecké školy.

Soutěž je výzvou i pro prázdninové dětské tábory. Chystáte-li se do nich 
jako vedoucí – navrhněte do programu vlastní táborovou výtvarnou sou-
těž a nejlepší práce zašlete na adresu ZOO a BZ m. Plzně Pod Vinicemi 9, 
301 16 Plzeň – soutěž lidoopi. 

Termín pro odeslání soutěžních prací ze škol je prosinec 2011. Do té 
doby malujte, kreslete, poznávejte svět lidoopů! 
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Soutěž Aktuálně

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2011
v Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

4. 6., 10. 9., 15. 10., 19. 11., 17. 12.
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.

Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

MĚSTA PLZNĚ
otevřena denně duben až říjen od 8 do 19 hod. (pokladny do 18 hod.)

listopad až březen od 9 do 17 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.
Poslední vstup v 18,30 hod.

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

Výletní vláček nám. Republiky – zoo a zpět jezdí v červnu a září 
o víkendech, o prázdninách denně.

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

Přibylo komentovaných setkání se zvířaty

Vzhledem k rozšíření počtu atraktivních zvířat po otevření nových afrických 
a asijských expozic v červenci 2010 došlo od počátku nové sezóny k navý-
šení míst komentovaného setkání se zvířaty.
První z nich je ve 13 hod. v expozici Česká řeka u vyder.
Zajímavosti ze života nosorožců indických se lze dozvědět o půl hodiny 
déle.
Odsud není daleko k hrošíkům liberijským, kde moderátor očekává ná-
vštěvníky ve 14 hod.
Komentovanou exkurzi po zahradě může zvídavý zájemce ukončit  na tra-
dičních místech komentování – u výběhu šimpanzů učenlivých ve 14,30 
hod. a u tučňáku Humboldtových v 15 hod.
Komentovaná setkání se zvířaty se konají o víkendech a státních svátcích, 
o letních prázdninách denně.             (mv)

Co je to za zvíře?
V loňském roce otevřela Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
veřejností dlouho očekávané nové africké a asijské expozice. My si vás 
ve čtyřech testech naší letošní soutěže vyzkoušíme, s jakými hlavními 
zvířaty se zde můžete setkat. Před čtvrt rokem jsme nahlédli do africké-
ho pavilonu, tentokráte se přemístíme na kontinent asijský.

- žije především v indii, dále v nepálu a Bhútánu
- dorůstá do téměř dvoumetrové výšky
- má velice citlivý čich a sluch, ale oči jsou krátkozraké
- je výborným plavcem, cizí mu není ani potápění
- dokáže běžet až 40 km/hod.
- více než polovina populace žije v národních parcích
- rapidní snížení jeho počtů způsobilo především pytláctví

na tŘi VÝHErCE ČEKaJí noVÁ DÁrKoVÁ KniHa 
o PlZEŇsKÉ ZooloGiCKÉ a BotaniCKÉ ZaHraDě 

a uPoMínKoVÉ PŘEDMěty!

Jméno zvířete zašlete na adresu ZOO a BZ města Plzně Pod Vinicemi 9, 
301 16 Plzeň nebo elektronicky na hykes@plzen.eu.

Věříme, že nám přijde opět množství správných odpovědí - stejně jako 
tomu bylo po prvním kole uveřejněném v IRISu č. 1.

Výherci a správné odpovědi soutěže z loňských irisů číslo 3 a 4: 

Číslo 3 – správná odpověď: Montreal – zubr
Výherci: Lukáš Vorlíček, Poběžovice; Jarmila Hejduková, Sušice; Lenka 
Váňová, Holoubkov.   
 Číslo 4 – správné odpovědi: Česká Sibiř – Bezvěrovsko a u Votic; Česká 
Kanada – jihočeský Kunžak; České Švýcarsko – Labe, národní park
Výherci: Martin Bugaj, Ostrava-Poruba; Eva Jánská, Plzeň; Markéta Šilha-
nová, Kraslice. 

Všem výhercům blahopřejeme!



· S jedenapadesáti dospělými členy a 108 dětmi patří rokycanská 
základní organizace k největším v rámci celého Českého svazu ochrán-

ců přírody.
· Od roku 1990 pracuje při základní organizaci záchranná stanice 

živočichů s působností v okresech Rokycany a Beroun.
· Organizace úzce spolupracuje se Zoologickou a botanickou zahradou 

města Plzně.

ZÁCHRANNÁ STANICE ŽIVOČICHŮ ROKYCANY
SNAŽÍME SE POMÁHAT ZVÍŘATŮM V NOUZI, POMOZTE NÁM, PROSÍM, I VY

Chcete-li podpořit činnost naší záchranné stanice, odešlete, prosím, dárcovskou SMS ve tvaru

DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY
na číslo: 87 777

(Cena DMS je 30 Kč, Zvíře v nouzi obdrží 27 Kč)
nebo zašlete finanční dar na číslo účtu

33 55 33 22 / 0800
var. symbol:2901

www.csop.erc.cz
ODCHYT, OŠETŘENÍ, LÉČBA A VYPOUŠTĚNÍ ŽIVOČICHŮ


