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Dvacet let bojů

Na Plzeň, mlatci, na Plzeň!

Holky se už na tebe těší

V místech ledovců
Hlavní sponzor
ročníku 2011
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NA ITEPU SE ROZDÁVALY CENY 

PRÁZDNINOVÉ ŠTAFETY
Říjnový mezinárodní veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2011 
byl i letos místem vyhlášení vylosovaných účastníků Prázdninové štafety, 
soutěžního poznávání zajímavých míst západních Čech. Hlavní cenu –  tra-
diční rodinný zájezd do francouzského Disneylandu od cestovní kanceláře 
Bustour Foltýnová – získala tříletá Nikol Smrčková z Plzně. Pohled na Pl-
zeňsko ze vzduchu – cenu věnovanou Leteckou školou Tomáše Vrbského 
Air Tom – za nejvíce navštívených cílů si letos odnesl třináctiletý Dominik 
Herejt, rovněž z Plzně. Nad stanovený minimální počet štafetových míst 12 
jich absolvoval dalších deset, dohromady tedy 22.

Mezi odměnami pro vylosované nechyběla ani v letošním IX. ročníku 
limitovaná série  triček s logem štafety a jménem účastníka  a taška s dár-
kovými předměty Plzeňského kraje.

Jestliže loňský titulek o výhercích Prázdninové štafety v časopise IRIS 
zněl Turisty odmalička, tentokráte by byl ještě výstižnější. Dětí předškolní-
ho věku včetně miminek se prázdninového poznávání kraje zúčastnilo se 
svými rodiči tolik, že se Plzeňský kraj rozhodl ocenit ne jednoho, ale šest 
nejmladších poutníků. Těm úplně nejmenším byly tři měsíce a byly to tři 
holčičky: dvojčata Kateřina a Julie Šrámková ze Stříbra a Eliška Kidalová 
z Nezvěstic.                (hy)

Majitelka CK Bustour Foltýnová Mgr. Miroslava Foltýnová osobně pře-
dává hlavní cenu letošního ročníku Prázdninové štafety Nikol Smrčkové 
a jejím rodičům.

Foto IRIS Miroslav Volf (více na www.iris.snadno.eu)  

Ad – nemluvňata 
z Prázdninové štafety

Sotva jsem sešel z pódia, kde se odehrával slavnostní ceremoniál předá-
vání hlavních cen vylosovaným účastníkům letošního ročníku Prázdninové 
štafety, společné akce Plzeňského kraje a Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně, abych si ještě jednou prohlédl veletrh cestovního tuchu ITEP, 
konaný letos poprvé v nových prostorách, zastavil mě provozovatel jedné 
z významných turistických atrakcí v kraji. „Až budete připravovat další roč-
ník, přesvědčte pořadatele,“ začal mě nabádat, „aby byl limitován spodní 
věk dětí. Ta mimina, která jste tu s velkou slávou odměňovali, přece vůbec 
nic nechápou, jdou tam, kam je rodiče odvláčí.“ Mohl jsem mu zopakovat 
svoji loňskou větu na adresu nejmenších účastníků, když jsem řekl, že je 
dobré svůj rodný kraj poznávat od útlého dětství, neboť v produktivním 
věku na to třeba nezbývá času a v důchodu je možná pozdě: bolí klou-
by a potíže s dechem nedovolí vystoupat na kopec, natož na rozhlednu. 
Oponoval jsem mu ale pádněji: „Co říkáte, je sice pravda, ale tito rodiče 
budou brát děti na výlety i v pozdějším věku, kdy už vnímat budou, protože 
je to baví a budou se snažit, aby to bavilo i jejich potomky. Moje vnučka je 
naučená být všude dovezena autem. V lese jsem s ní byl naposledy, když 
byla ještě v kočárku. Dnes po pár krocích kňourá, že jí bolí nožičky. Lze tak 
s ní tak akorát jít do hyper a giga marketů – a to ještě musí být parkovací 
místo hodně blízko vstupu.“

To u dětí rodičů, kteří s nimi chodí do přírody a na výlety ještě dříve, než 
je unesou vlastní nohy, rozhodně nehrozí. Takže dolní věkový limit pro 
jubilejní X. ročník určitě neplánujeme. Jedna velká změna však bude: půjde 
o možnost zaslat účastnický list i elektronickou formou.     František Hykeš   

Nápad na přehradu u Křivoklátu 
se zrodil před sto lety

O vybudování vodního díla Křivoklát se nejhlasitěji mluvilo v 60. a 70. letech 
minulého století. Výstavba další hydroelektrárny nebyla tak podstatná jako 
možnost splavnění Berounky až k Plzni a vytvoření z ní dopravní cesty pro 
komponenty jaderných elektráren vyráběných ve Škodovce. Projekt na pře-
hradu u Křivoklátu je však mnohem starší. Vznikl právě před sto lety, tedy 
už v roce 1911. Realizovat se měla poprvé v roce 1914, ale záměr zhatila  
I. světová válka. Znovu se o ní vážně uvažovalo ve 40. letech, kdy na novou 
vodní cestu měl navazovat plavební kanál mezi Plzní 
a bavorským Řeznem (Regensburgem). Kvůli válce 
opět zůstalo jen u plánů. Další přípravy na vybudo-
vání vodního díla započaté v padesátých letech snad 
už jednou pro vždy ukončil kolem roku 1980 silný 
tlak odborné i laické veřejnosti na zachování této 
unikátní přírodní oblasti. Nedošlo tak naštěstí k zá-
niku první biosférické rezervace UNESCO vyhlášené 
na našem území, ani nejcennější části Chráněné 
krajinné oblasti Křivoklátsko, o níž se nyní dokonce 
uvažuje jako o národním parku. Pro vodáky a turis-
ty zůstala zachována nejhezčí část Berounky, za své 
nevzaly ani poslední romantické přívozy. Berounka 
zůstala řekou Oty Pavla.                                                 (zh)     

Přehradní hráz měla vzniknout poblíž Čertovy skály – jednoho z největ-
ších spilitových výchozů v Čechách.                                    (Foto repro) 

Měřili ekologické vědomosti
Tématem letošního krajského kola Ekologické olympiády, každoročně po-
řádané základní organizací Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí 
ve spolupráci se zdejší Církevní střední odbornou školou a plzeňskou zo-
ologickou a botanickou zahradou, byla ekologická stabilita v zemědělské 
krajině. Z jedenácti tříčlenných družstev středoškoláků, která se sjela do 
Spáleného Poříčí v polovině října, stanula na vítězných pozicích tato: Bronz 
obhájili soutěžící z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, druhé místo si od-
nesl tým z Gymnázia a SOŠ v Rokycanach a vítězství patřilo studentům 
z Gymnázia J. Vrchlického v Klatovech ve složení Lucie Buchbauerová, Ka-
rolína Kalinová a Tomáš Jehlík.                   (j-r)

Ze Šumavy do Plzně, 
z Plzně na Šumavu

V průběhu roku 2011 se začal časopis IRIS nově objevovat i v místech, kte-
rá patří regionálně k Místní akční skupině Pošumaví. Místní akční skupiny 
(MAS) jsou otevřená sdružení lidí se společným zájmem o rozvoj území, 
v němž žijí. V ČR je jich zaregistrováno přes stovku, v Plzeňském kraji jich 
působí 11. Právě MAS Pošumaví je v regionu největší a patří k nejagilněj-
ším. Jeho západní okraj se téměř dotýká Domažlic a východní kopíruje hra-
nici s Jihočeským krajem. Operuje na ploše 1 433 km2, na níž se nachází 98 
obcí a měst a žije zde 74 000 obyvatel. „Vzhledem k tomu, že jak Zoologic-
ká a botanická zahrada města Plzně, tak MAS Pošumaví mají zájem na roz-
voji cestovního ruchu v Plzeňském kraji,“ vysvětluje manažer akční skupiny  
Ing. Ivo Šašek, „dohodly se na spolupráci, která předpokládá vzájemnou 
výměnu zkušeností a kooperaci při přípravě dotačních projektů využívají-
cích prostředků EU. Ke spolupráci se přihlásil i Euroregion Šumava. V létě 
partneři společně navštívili potenciální spolupracující subjekty v Bavorsku. 
Byly to umělecký ateliér Haralda Bäumlera v Ambergu, Bavorský národ-
ní park a zoo v Lohbergu a ve Straubingu. Získali zde řadu podnětů pro 
účinnější marketing a propagaci cestovního ruchu. Partneři vycházejí ze 
skutečnosti,“ definuje hlavní krédo spolupráce Ing. Šašek, „že návštěvníci 
Pošumaví mají zájem se podívat do Plzně a jejího zajímavého okolí a nao-
pak hosté Plzně se rádi vypraví na Šumavu.“                                       (š-h)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Kur domácí plemene Brahmanka velká 
– kolumbijská na statku Lüftnerka.                       foto: Miroslav Volf
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Letošek byl pro Šumavu rokem, kdy si připo-
menula 20. výročí vyhlášení národního parku. 

Jubilejní rok, nejubilejní rok, souboj o jeho další 
směřování včetně výhružek jeho zrušením, ost-
ré emotivní  diskuse kolem kůrovcové kalamity, 
blokáda znemožňující kácení části napadených  
stromů – neumlkly ani letos. A tak konstatování, 
že dvacet let existence národní parku rovná se 
dvaceti letům názorových konfrontací a bojů mezi 
jeho správci, ekology, starosty obcí na jeho úze-
mí a jejich obyvateli není určitě nadsazené. Jak 
je to možné, že ani za dvacet let se tento park 
nestal stejně bezproblémovým jako všechny další 
na území ČR? A naopak je provázen stupňujícími 
se emocemi a stále těžším přijímáním společných 
řešení a přijatelných kompromisů?

Důvodů je více, i tady se názory diametrálně liší 
a rozcházejí.

Park byl prosazen a založen v euforické době po 
politických a společenských změnách na sklonku 

roku 1989. Zde ještě umocněné pádem železné 
opony, otevřením hranic a zrušením vojenského 
výcvikového prostoru Dobrá Voda. Jeho vznik byl 
velkou událostí, kterou si Šumava vzhledem ke 
svým přírodním hodnotám určitě zasloužila. Ra-
dost a zadostiučinění, že se tak stalo, poněkud 
potlačil pohled vpřed s jasnou společnou vizí co 
dál s tímto územím. Demilitarizace Šumavy při-
nesla silný úbytek pracovních míst, měnilo se ze-
mědělství, otevíraly se ale nové možnosti pro ces-
tovní ruch – jenže regulovaný existencí chráněné 
krajinné oblasti a tím spíše národního parku. Ne 
všem se dané mantinely zamlouvaly.

Největší ranou Šumavě a nejsilnější rozbuškou 
v polemikách o jejím dalším směřováním se staly 
opakující se kůrovcové kalamity. Jsou tak ničivé, 
že by už Šumava mohla brzy přestat být zeleným 
srdcem Evropy. Jejich hlavní příčinou jsou nepři-
rozené smrkové monokultury, které nahradily pů-
vodní porosty. Dřívější šumavské sklářství a další 
odvětví průmyslu potřebovala velké množství 
dřeva a tomu se podřídilo i lesnictví. Až sem jsou 
ve shodě jak ekologičtí aktivisté, tak lesní a další 

odborníci. Ovšem na způsob, jak kalamitě čelit, se 
názory radikálně rozcházejí. Aktivisté  chtějí spolé-
hat výlučně na přírodu, jejich odpůrci chtějí kácet 
a na uvolněných plochách sázet nový les druho-
vým složením blízký původnímu zalesnění. Radní 
Plzeňského kraje pro životní prostředí a zeměděl-
ství Ing. Petr Smutný říká: „Stovky hektarů odum-
řelého lesa jsou pro zodpovědné činitele velkou 
výzvou vrátit na Šumavu smíšené lesy. Ovšem ze 
smrkových semínek vyrostou samoobnovou opět 
jen smrky!“ Předseda české části Euroregionu Šu-
mava – Bavorský les Ing. František Vlček spatřuje 
problémy s kůrovcem především ve velkém počtu 
tzv. bezzásahových zón a zejména v jejich vzájem-
né prostorové izolovanosti. 

Všechny palčivé problémy, které nastřádalo 
dvacetiletí existence Národního parku Šumava, se 
nyní snaží řešit připravovaný nový zákon o jeho 
dalším fungování. Přejme Šumavě, aby byl brzy 
schválen a hlavně, aby byl v její prospěch a po-
mohl jí. Pro své přírodní hodnoty i jako významná 
turistická oblast si to rozhodně zaslouží!   

                        Ing. František Hykeš   

Myška drobná je druhým nejmenším savcem Ev-
ropy. Jak dlouho se asi čeká na takovýto záběr?                         
Foto Ivan Lukeš

Šumava si na nedostatek fotografických publikací 
představujících její přírodní krásy nemůže v po-
sledních letech, především zásluhou jejího „dvor-
ního fotografa“ Jana Kavaleho, stěžovat. Pod 
snímky v letošní knižní novince Šumava objekti-
vem zoologa je ale podepsán Ivan Lukeš, vedoucí 
záchranné stanice živočichů a zoolog regionální-
ho muzea v Kašperských Horách. Jeho mimikry 
zvířat, zejména na velkoformátových fotografiích, 
jsou vskutku ojedinělým pohledem do živočišné 
říše a uměleckým zážitkem. Snímky v knize jsou 
„civilnější“, více ilustrační, ale i ony nezapřou 
úzké sepětí jejich autora s přírodou a nejen přes 
výše uvedené instituce. Promlouvají z nich stovky 
a stovky hodin prochozených šumavskými lesy 
i stejně zajímavým bezlesím. Prozrazují, že auto-
rovi nestačí jen štěstí dotyčného tvora vůbec fo-
toaparátem zachytit, ale pachtí se za okamžikem, 
kdy mu náhoda, štěstí, vytrvalost dovolí předsta-
vit šumavskou zvířenu takovými obrázky, kterým 
se mezi fotografy říká majstrštyk!         (fh) 

Ke dvěma velice podobným kuriózním přípa-
dům záchrany labutí velkých vyjížděli v podzim-
ních dnech rokycanští ochránci přírody. Jeden 
se odehrál nedaleko Zbirohu, druhý v obci Hatě 
na Berounsku. Labuť velká je jedním z největších 
létajících ptáků u nás. Dosahuje délky 150 centi-
metrů, rozpětí kolem 240 centimetrů a hmotnosti 
až 13 kilogramů. V podzimních dnech se labutě 
rozhlížejí po okolí a hledají vhodnou vodní plochu 
k přezimování, a to se některým stává osudným. 
Vlivem nezkušenosti či nepozornosti občas do-
chází při těchto průzkumných letech k jejich kolizi 
s venkovním vedením elektrického proudu. Tak 
tomu bylo i v obou uvedených případech.

Labutě mohou být před zimou ovšem ohrože-
ny nejen sloupy vysokého napětí, ale i přílišnou 
starostlivostí lidí. Hnízdí totiž převážně na stoja-
tých vodách a po vyvedení potomstva zde zůstá-
vají do zámrazu. Velice často si získávají sympatie 
místních, kteří je přikrmují a ptáci proto při prvních 

mrazech neodlétají. Bylo by tudíž vhodné je před 
příchodem mrazů nepřikrmovat, aby odlétly na 
tekoucí vodu, kde najdou pro zdárné přezimování 
vhodnou a přirozenou potravu. Ta přinášená lidmi 
je obvykle jednostranná a ne zcela vhodná (chléb, 
pečivo), takže organismus ochabuje. Ten je ná-
chylnější k nejrůznějším nemocem a ptáci nemají 
zároveň potřebu odletět. Obavy o jejich případné 
přimrznutí jsou však zbytečné, neboť labuť velká 
je severský živočich dobře přizpůsobený pro život 
v zimě. Přimrznutí k ledu je proto velice ojedinělé 
a vždy je doprovází nemoc či jiné oslabení. Za více 
než dvacet let existence zaznamenala rokycanská 
záchranná stanice základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody snad jen pět případů, kdy 
labutě skutečně přimrzly. 

Předchozí řádky v žádném případě nechtěly 
odradit od přikrmování ptactva – labutě nevýjima-
je, nicméně vše je nutno dělat s rozumem. Vhod-
ná je konzultace s ochránci přírody, ornitology či 
myslivci, kteří mají dostatek informací i zkušeností 
s přikrmováním volně žijících živočichů.     (pm)

                                             

Přimrznou labutě?

WWW.ZOOPLZEN.CZ 
S NOVOU ÚPRAVOU!

V listopadu byly spuštěny nové webové stránky 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně. 
Jedná se již o jejich čtvrtou podobu, přičemž 
první dvě si už prakticky nikdo nepamatuje. Mi-
nulý design a struktura, vytvořené Petrem Vál-
kem a společností Agionet, byly svého času vel-
mi pružné a moderní. Byly by ostatně dodnes, 
ale nepočítaly s nárůstem činnosti zahrady do 
dalších oblastí a vůbec ne s dnešním rozma-
chem užívání internetu.

Nový web je v mnoha ohledech jednoduš-
ší, ačkoliv má mnohem více kategorií. V každé  
z nich může reagovat na aktuální dění a potře-
by zoologické a botanické zahrady a Environ-
mentálního centra Lüftnerka. Mezi jeho novinky 
patří také umístění časopisu IRIS a čeká se na 
přípravu a zprovoznění webkamer. A z virtuál-
ního světa ještě dvě zajímavosti – facebooková 
prezentace zahrady zaznamenala v listopadu 
svého 7 777. příznivce a na adrese www.you-
tube.com je umístěno již šest videosekvencí ze 
zoo. Jde o tři díly kaleidoskopu a tři pokračování 
obrazového průvodce mezi obyvateli docela ji-
ného světa.                  (mv)

Foto Pavel Moulis

Objektivem Ivana Lukeše                                                                

Myška drobná  je druhým nejmenším savcem Ev-
ropy. Jak dlouho se asi čeká na takovýto záběr?                                                    
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Se samicí levharta čínského Nurikou byla 
v minulých letech řada problémů. Dlouhé 

čekání na výsledky DNA a následné dva ne-
úspěšné odchovy nám už téměř vzaly chuť 
pokoušet se znovu o potomky. Přesto jsme 
se rozhodli jí dát ještě jednu příležitost! Celý 
postup i opětovné připuštění jsme konzultovali 
s koordinátorem chovu. I on byl pro, dát lev-
hartici ještě jednu možnost. Má sice dostatečný 
věk, ale naprostý nedostatek zkušeností s od-
chovem mláďat.

Pátého května bylo viděno páření a jelikož 
samice další měsíc nešla do říje, bylo velmi 
pravděpodobné, že je opět březí.

Patnáctého srpna kolega Václav Trejbal na-
šel v ubikaci jedno mládě. Po zkušenostech 
z předchozích odchovů jsme se rozhodli sa-
mici s kotětem v ubikaci zavřít a znemožnit jí 
ho opouštět. Do výběhu byla vypouštěna kaž-
dý den jen na chvilku po dobu úklidu, ale bylo 

zřejmé, že mládě opouští neochotně a po úkli-
du se k němu rychle vracela. Při kontrole 18. 
srpna mělo kotě otevřené oči a opřené o zeď 
se bez problémů pohybovalo se zvednutou hla-
vičkou po ubikaci. Začali jsme mít pochybnosti, 
jestli Nurika neporodila dříve a neměla mládě 
schované venku ve výběhu. Nebývá totiž časté, 
aby kotě mělo otevřené oči už třetí den a té-
měř samo chodilo. Byl proto překontrolován 
záznam z kamery, ale ten jen potvrdil, že matka 
opravdu porodila 15. srpna ve 12,40 hod. Třetí 
odchov tedy prozatím konečně vychází, mládě 
se ukázalo jako nadprůměrně velké a silné, je 
radost pozorovat, jak rychle roste! I když nám 
k tomu nedává mnoho příležitostí. Levhartice 
je velmi plachá a malé ji ihned při každém, byť 
nepatrném, vyrušení následuje do ubikace. Při 
prvním odčervení v září jsme zjistili, že poto-
mek je krásná samička. Zatím ještě nemá jmé-
no, ale pro nás je to malý poklad.

JE TO PRO NÁS MALý POKLAD
Ing. Lenka Václavová, zooložka

Tak konečně! Je ně-
kolik minut před 

18. hodinou 17. září 
a u pavilonu s noso-
rožci indickými v plzeň-
ské zoologické a bo- 
tanické zahradě zasta-
vuje avie královédvor-
ské zoo se vzácným ná-
kladem. V přeprav-ním 
kontejneru je dlou-
ho očekávaný nový 
 nosorožčí samec Baa-
buu z anglické zoo 
v Chesteru. Čekají na 
něj ošetřovatelé a ně-
kolik málo dalších pracovníků zahrady. Novináři 
zcela chybějí. Určitě by se takové významné udá-
losti rádi zúčastnili, ale z bezpečnostních důvodů 
nebyli pozváni. Baabuu totiž získal pro svoji tvr-
dohlavost, s jakou po několik dnů odmítal v srp-
nu nastoupit do přepravního kontejneru, nálepku 
„potížisty“. A tak se blesková výměna nosorožců 
mezi Plzní a Chesterem protáhla z plánovaného 
necelého týdne nakonec na necelý měsíc! Prv-
ní plzeňský nosorožčí samec Beni odcestoval  
22. srpna.

Ulička je od místa, kde nosorožec vystoupí 
z kontejneru, až po vstup do pavilonu jištěna 
vysokým valem z balíků sena, které pro všech-
ny případy ještě zapírá několik zemědělských 
strojů. Rozzuřit se toto mohutné zvíře a nekon-
trolovatelně se rozběhnout, to si nikdo nedoká-
že představit… Hlavně k tomu ale nesmí dojít! 
Všichni jsou ještě důrazně upozorněni hlavním 
zoologem Janem Konášem, že nikoho nesmí ani 
napadnout vylézt na zátaras a pokoušet se zvíře 
vyfotografovat. O vstupu do pavilonu a prvním 
přivítání Baabua bude rozhodnuto podle jeho 
nálady a chování.

Osádka avie otevírá vrata na zem sundaného 
kontejneru… a nosorožec se v klidu a bez emocí 
vydává vytýčeným směrem. Za chvilku se s ním 
můžeme už pozdravit ve stáji. Nejeví sebemenší 
známky nervozity, pozorně si prohlíží nové pro-

středí a užívá si volnosti, 
kterou mu kontejner na 
čas odebral. Má pravdu 
ošetřovatel Jiří Gandur-
ski, jenž tvrdil o Baabu-
ovi na základě prvního 
setkání v Chesteru, že to 
není žádný „potížista“, 
ale vyrovnané a hodné 
zvíře. „Jen angličtí kole-
gové podcenili přípravu 
na transport. U pavilo-
nů, které nemají trans-
portní uličku, na jejíž 
konec se přistaví kontej-
ner, si na něj musí zvíře 

prostě pozvolna zvykat několik týdnů.“  
„Vyjeli jsme v pátek v 10 hodin, takže cesta 

i s povinnou přestávkou, kterou jsme částečně 
trávili na trajektu, trvala 32 hodin,“ informuje je-
den z dvojice řidičů Jiří Vetter. „Ujeli jsme 1 500 
kilometrů. Bez sebemenších problémů. Pouze, 
když jsme vjeli do tunelu nebo pod širší most 
a Baabuu se nečekaně ocitnul ve tmě, poněkud 
znervózněl. Ale ve střehu jsme museli být pořád. 
Je něco jiného, když máte naloženo třeba dřevo 
a nebo vezete živý náklad a nevíte, kdy se vám 
začne zvíře naklánět, prudce pohybovat, jak bude 
reagovat v ostřejších zatáčkách. Máte prostě za 
zády skoro čtyři a půl tuny, z toho přes dvě tuny  
živé váhy. Bez komplikací se tentokráte obešla 
i nakládka. Čtrnáctidenní navykání na kontejner 
přineslo výsledek,“ spokojeně konstatuje Jiří Vet-
ter.

„Za den jsme byli se zvířetem v kontaktu tři-
krát,“ přidává další zajímavou informaci druhý 
řidič Martin Vala. „Dostával mrkev, kukuřici a voj-
těškové seno.“

V 18,30 hodin byl kontejner už zpět na avii, 
oba řidiči se s ní vydávají do Dvora Králové. Po-
kud zrovna „nešoférují“ zvířecí transport, jsou 
techniky a zítra je čeká ranní směna. Jakoby ani 
neměli za sebou takovou cestu… A Baabuu, ten 
už je doma v Plzni.                     František Hykeš  

Foto IRIS Miroslav Volf 

„Potížista“ Baabuu je už doma v Plzni

Vyznání
Za Baabua jsem 
vděčná za bazén

S novým nosorožčím 
samcem Baabuuem 
přijela na několik dní do 
Plzně i jeho ošetřova-
telka v britském Ches-
teru SARAH BECK. Na 
otázku, jakým dojmem 
na ni zoologická a bo-
tanická zahrada zapů-
sobila, odpověděla:

„Ve vaší zemi jsem poprvé a žádnou další zo-
ologickou zahradu si tu nebudu mít možnost 
prohlédnout, takže mohu srovnávat jen s naším 
West Midland Safari Parkem. Oproti němu je 
vaše zahrada méně rozlehlá. Ale, když se nabízí 
návštěvníkovi, bytˇna menší ploše hodně zvířat, 
může to být pro něj i výhodnější. Má všude blíž, 
procházka zahradou není fyzicky tak náročná. 
Určitě se mi tu líbí. Za Baabua jsem vděčná za 
vnitřní bazén, ten našim nosorožcům chybí. Po-
někud odlišná je u vás organizace práce ošetřo-
vatelů. Jsou specializovanější. Já s dalšími pěti 
kolegy mám na starosti vedle nosorožců ještě 
kapybary, zubry, tapíry, prasata savanová, man-
gusty a několik dalších druhů.“                  (hh)

Foto IRIS Miroslav Volf 

Narození mláděte 
je pro ošetřovatele 

událost a radost
Nosorožce Beniho do 
jeho nového domova 
v Chesteru doprovázel 
v srpnu také jeden z je-
ho bývalých ošetřova-
telů JIŘÍ GANDURSKI. 
Zážitků bylo cestou tam 
i zpět hodně, ale úplně 
největší zažil nečekaně 
v samotném West Mid-
land Safari Parku.

„Velkým zážitkem 
pro mne byla už samotná cesta. Do Anglie se 
nejezdí každý den. I když cestou do francouz-
ského Calais jsme projížděli lijákem, že nebylo 
skoro vidět na cestu. Odsud jsme pokračovali 
trajektem do anglického Doveru. Zde jsem se 
také připojil přímo k transportu Beniho, až sem 
jsme jeli s kolegou po vlastní ose a cestou jsme 
zařizovali několik přesunů zvířat mezi zoo. No-
sorožec byl podle řidičů celou cestu naprosto 
v pohodě, nijak zvláště nereagoval ani na asi 
jeden a půlhodinovou plavbu po moři. 

V zoo v Chesteru jsem oceňoval, s jakou 
důkladností se na příjezd nosorožce připravili. 
Expozice je uprostřed zahrady, která má v létě 
vysokou návštěvnost, takže všechna opatření 
směřovala k plynulému průjezdu transpor-
tu a bezpečnosti návštěvníků. Dostat Beniho 
z přepravní bedny ven hračka. Natáhl jsem 
k němu ruku s jablky a během minuty už měl 
nakročeno do svého nového domova. Ještě týž 
den se prošel i po výběhu. 

Dokončení na straně 5.
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Iris novum

Kmotři se představují

Děti si vyzpívaly kmotrovství 
nosorožců indických 

Dětský folklórní soubor Plzeňáček zpíval, hrál 
a tančil v zoologické a botanické zahradě už 
mnohokrát. O masopustu, Velikonocích, Vá-
nocích, pod staročeskou májkou i při setkání 
kmotrů, festivalu řemesel i jiřinkových slavnos-
tech. Některý rok, třeba jako letos, zde účinko-
val i vícekrát. Při takové dlouholeté a vynika-
jící spolupráci – nesplňte souboru jeho velké 
přání: Zazpívat si při narozeninách některého 
z významných zvířat. K jeho naplnění došlo le-
tos na podzim, ale předtím se mu dostalo ješ-
tě větší pocty: Při Zvířecí sobotě 1. října přiví-
tat v plzeňské zoo nového nosorožčího samce 
Baabua. Slavnosti se zúčastnili i zástupci firmy 
Keramika Soukup, která v roce 2010 částečně 
sponzorovala dopravu jeho předchůdce z vý-
chodního Maďarska. Při vystoupení v dolní vy-
hlídce přišel nosorožec až těsně k ní a jakoby 
věděl, že je to vše jen kvůli němu, procházel 
se majestátně před pavilónkem a natahoval 
k dětem hlavu. Fotografové byli z takové příle-
žitosti unesení.

Oslav sedmých narozenin Baabua 4. listo-
padu se zúčastnila kvůli školním povinnostem 
sice jen část členů Plzeňáčku, jejich umělečtí 
vedoucí Olga Hráchová a Jan Rezek ale pře-
vzali certifikát, jímž se soubor stal čestným 
kmotrem jediného českého chovu nosorožců 
indických v plzeňské zoo. Oslavenci „muselo 

stačit“ tentokráte jen krátké dudácké vystou-
pení. Největším zážitkem pro něj byl asi stejně 
velký zeleninový dort připravený pracovnicí 
zdejší africko-asijské zvířecí kuchyně Růženou 
Weberovou a naservírovaný na krmiště ve vý-
běhu.       (fh)

Nosorožec indický Baabuu se narodil 4. lis-
topadu 2004 ve švýcarské Basileji. Plzeňská 
zoo je již čtvrtým místem jeho pobytu, stejně 
jako Chester pro jeho předchůdce Beniho.  
Čtyři roky (2006–2010) žil Baabuu ve skot-
ském Edinburghu. Již v roce 2012 by mělo 
dojít k jeho pohlavnímu spojení se samicí 
Manjulou.      (vo)

Hostem byla Bertička
Před koncem září dostali všichni kmotři zvířat 
v plzeňské zoo opět pozvání na tradiční kmo-
trovské setkání. Pro některé bylo dokonce již 
patnácté. Milými hosty byla uměle odchová-
vaná samička pásovce štětinatého Bertička se 
svou opatrovnicí, zooložkou Ing. Lenkou Václa-
vovou. Akci, jak již bývá milým zvykem, zahájil 
proslov ředitele zahrady Ing. Jiřího Trávníčka. Po 
krátké besedě následovala komentovaná pro-
hlídka areálu v pěti skupinách. Nebylo možné 
vynechat tygřata, tank M4 Sherman nebo žirafy 
a nosorožce. Patroni zvířat a jejich blízcí, sešlo 
se jich kolem 200, obdrželi novou verzi kmot-
rovské samolepky, časopis IRIS a další upomín-
kové předměty.    (mv)  

Plzeňská zoo patří mezi úspěšné chovatele 
drápkatých opic. Zdárně rozmnožuje a od-

chovává  vzácný druh tamarína vousatého 
a kosmany bělovousé. V roce 2010 se nám 
podařilo rozmnožit i další druhy tamarínů: ta-
maríny žlutoruké, sedlové a pinčí.  Obnoven byl 
chov lvíčků zlatohlavých a kosmanů zakrslých. 

Trpělivá a pečlivá práce přináší výsledky. Kaž-
dým rokem se snažíme drápkatým opičkám 
vytvořit lepší podmínky pro prosperující chov. 
V současné době se nejvíce zajímáme o kvalitní 
krmení, aby nebyl zbytečně zatěžován jejich cit-
livý metabolismus. Máme k dispozici produkty, 
které dokáží simulovat přirozenou potravu z je-
jich domoviny – jižní Ameriky. Ve volné příro-
dě se živí převážně hmyzem, exudáty (míza ze 
stromů) a nektarem z květů. Plody představují 
v jejich jídelníčku mnohem menší podíl než je 
tomu v krmných dávkách v zoo. Drápkaté opice 
dostávají krmení třikrát denně a nelze je zobec-
nit pro všechny druhy. Každý druh je jiný nejen 
povahou, ale i výběrem potravy. Kosmani pre-
ferují arabskou gumu, což je imitace exudátů, 
a hmyz. Tamaríni mají raději nektar a plody. 

Důsledné sledování chování drápkatých opic 
ve skupině umožňuje zavčas a správně rozpo-
znat nastupující problémy. Například agresivitu 
vlivem velkého počtu jedinců. Některá rodina 
dokáže být spolu v počtu i 12 zvířat, jiná jen do 

pěti. Chov drápkatých opic je velmi náročný, ale 
zvládnutelný! Každý jedinec je originál a s tako-
vým respektem je k němu třeba přistupovat. 
Nelze podcenit žádnou situaci a je důležité re-
agovat na signály, které nám dávají. Zařazení 
mezi primáty jim náleží právem. Jejich vzhled 
sice často mate a vede k mylným představám, 
že jsou to primitivní „veverky“ na stromě.  Mno-
haleté chovatelské zkušenosti však přesvědčují 
o tom, že jsou to chytré a velmi zajímavé opi-
ce.

Rok 2011 končí opět úspěchy, a to nejen 
v souvislosti s narozením mláďat. Podařilo se 
získat další druh drápkatých opiček – tamaríny 
bělohubé. Pětičlenná rodinka byla do Plzně 
transportována z drážďanské zoologické za-
hrady. Jedná se o chovný pár s třemi dospíva-
jícími mláďaty. Jejich novým domovem se stala 
renovovaná expozice v Tropickém pavilonu. 
Velké živé rostliny v ubikaci ji nejen zkrášlují, 
ale hlavně pomáhají udržet potřebnou vlhkost 
vzduchu. Přirozené UV záření a nejméně šede-
sátiprocentní vlhkost vzduchu je základní pod-
mínkou chovu. 

Tamaríni bělohubí si rychle zvykli na nové 
prostředí i nové ošetřovatele. Hned druhý den 
po vpuštění do expozice si přišli všichni vzít 
z ruky krmení. Po týdnu se zabydleli natolik, 
že při úklidu vyhledávají přítomnost ošetřova-

tele. Skáčou na záda a dožadují se pozornosti. 
U tamarínů vousatých je takový skok na záda 
začátkem agresivního útoku, takže v první chvíli 
jsme nevěděli, jak toto jejich chování vyhodno-
tit a zda nenastanou problémy. Naopak! Všich-
ni, včetně chovného páru, jsou hodní a klidní. 
Své sousedy – tamaríny žlutoruké – přijali také 
výborně.

Vzácná novinka - tamaríni s bílým úsměvem
Alena Faflíková, ošetřovatelka opic

Pokračování ze strany 4.
Co jsem v Chesteru opravdu nečekal a co mě 

mile překvapilo a dojalo, bylo setkání se samicí 
dvourohého černého nosorožce Emou. Ještě 
jako ošetřovatel nosorožců ve Dvoře Králové 
jsem ji začátkem tohoto desetiletí odrodil. Ve 
dvou letech odešla do této anglické zoo a při-
bližně po deseti letech jsme se úplně náhodou 
znovu potkali. To víte, že člověku projedou hla-
vou různé vzpomínky a zážitky. Každé naroze-
ní zvířete je pro ošetřovatele událost a radost. 
V Anglii se jí vede dobře, měla už jednoho po-
tomka  a nyní čeká dalšího.“                       (zh)

Mějte i Vy v zoo své zvířátko.
Stačí si vybrat a zavolat 378 038 303 (325).

Splněné přání Plzeňáčku

Autorem všech fotografií 
bez uvedení jména je 
Jaroslav Vogeltanz.



IRIS

�

Topolový tygr

Po dřevořezbách Masajů a Pygmejů umístěných u pavilonu hrošíků se 
pustil výtvarník Jiří Kouřil, žijící nedaleko kladrubského kláštera na Stří-
brsku, do ztvárnění tygra ussurijského. „Vystudoval jsem sice kameno-
sochařství a ke kameni mám podstatně bližší vztah, ale vytvořit stojícího 
tygra pro zoo, byla zajímavá výzva. Brzy jsem pochopil, že to nebude 
vůbec jednoduché,“ svěřuje se umělec. „Špalek z černého topolu, který 
má podobné vlastnosti jako lípa, vážil jeden a půl tuny. Při hrubém 
opracování morovou pilou jsem ho měl položený na zemi a o to více 
jsem musel mít před očima stojící zvíře. Jeho proporce, výraz. Musím 
přiznat, že to bylo na představivost hodně náročné.“

Ač je J. Kouřil především kamenosochař věnující se tvorbě soch, erbů, 
architektonických a parkových prvků, stejně jako užitnému umění, vý-
znamné místo v jeho rejstříku zaujímají i dřevořezby. Vytvořil jich ke 
dvaceti.

Topolový tygr ussurijský vévodí v plzeňské zoologické a botanické za-
hradě terasám nad tygřím údolím.                       (hy)   

Stráň bude patřit Patagonii
Prudká stráň vedle velké ptačí voliéry, tzv. plynojemu, směrem k vlkům 
hřívnatým patřila od roku 1997 až do října 2011 „štěkavým“ jelínkům 
muntžakům malým. Od té doby se stala pětičlennému stádečku novým 
domovem uvolněná expozice mezi výběhem nosálů a pekari a obyva-
teli jihoamerických pamp. Ze zakladatelské trojice jelínků žije už jen 
sameček z liberecké zoo. Po více než 50 ratolestech by si už určitě za-
sloužil,  aby se zoologové poohlédli po nové krvi.

Uvolněný prostor patřil pro svoji zajímavou expozici i populárním ka-
merunským kozám a v 70. letech se o něm uvažovalo jako o možném 
prostoru pro sviště. Po nutných terénních úpravách zde nyní vzniká bo-
tanická expozice nejjižnějšího výběžku Jižní Ameriky - drsné Patagonie 
a jižního Chile.                     (mv)

Iris novum
Bekání nelze přeslechnout

Domovem jelena timorského jsou ostrovy jižní Asie. Pro svoji vzácnost 
je zapsán v mezinárodní Červené knize v kategorii zranitelní. Z českých 
zoo jej chová pouze plzeňská, je obyvatelem asijských expozic. Roz-
množit se ho poprvé podařilo v roce 2002, další mládě se narodilo po 
několikaleté odmlce až loni v novém pavilonu, jemuž vévodí nosorožci. 
Odchov se podařil i letos koncem října, kdy přivedla na svět potomka 
druhá z dospělých laní. „Je to opět samička a bylo zajímavé pozoro-
vat,“ svěřuje se ošetřovatel Jiří Gandurski, „jak se už po dvaceti minu-
tách mládě postavilo na nohy, po hodině si našlo na mámě vemínko 
a začalo pít. Březost trvá osm až devět měsíců a do posledních týdnů 
není navenek nijak zřetelná. Zato říji nelze přeslechnout. Laně při ní 
velmi intenzívně jeden až dva dny bekají. Poněvadž při loňském porodu 
ohrožoval mládě samec, od pěti měsíců březosti žila samice tentokrát 
odděleně.“                                                                                        (hš)    

Přehlídka NEJ je opět pestřejší
Mezi kuriózní zvířata chovaná plzeňskou zoo přibylo další. Jde 
o nejmenšího sudokopytníka jménem kančil černý. Dosahuje maximál-
ní hmotnosti 1-2 kg. Obývá tropické pralesy jihovýchodní Asie. Samci 
nemají parůžky, místo toho narůstají dospělým jedincům v horní če-
listi dlouhé špičáky, které vyčnívají ven z tlamy. Samice jsou menší než 
druhé pohlaví a nemají ani parůžky, ani dlouhé špičáky. Kančilové se 
rozmnožují v průběhu celého roku, matky rodí jediné mládě. Dospí-
vají v půl roce věku. Jedná se převážně o býložravé zvíře. V plzeňské 
zoo, která s chovem tohoto kančila začala v ČR jako první, se s ním 
můžete setkat v asijském pavilonu nosorožců.                             (zh)
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Iris novum
Myš predátor

Austrálie je kontinentem ptakořitných a vačnatců. Další řády savců jsou 
zde zastoupeny oproti ostatním světadílům jen velice málo. Některé 
z nich tu jsou  navíc nepůvodní – vysadil je tady člověk. Mezi původní 
patří především letouni a hlodavci. Jedním z nejzajímavějších zdejších 
hlodavců je myš bobří, která obývá bažiny a břehy řek i mořských zátok 
v severní, východní a jihozápadní Austrálii, Tasmánii, Nové Guinei a na 
ostrovech Aru. V zemi hloubí dlouhé nory se dvěma komorami – obyt-
nou a spižírnou. Zdržuje se ve skupinkách, vyvíjí hlavně noční aktivitu. Je 
výborně přizpůsobena k životu ve vodě. Hlava je dlouhá a nozdry jsou 
až na špičce čenichu. Krátká srst je velmi hustá, nohy jsou změněny 
v široká vesla opatřená plovací blánou. Vzácně se dožívá i sedmi let. Její 
potravou jsou drobní vodní živočichové, což je mezi hlodavci jistě pozo-
ruhodný jev. Lovem měkkýšů pomáhá chovatelům ovcí – omezuje tak 
výskyt přenašeče motolice jaterní. Myš bobří je užitečná i jinak – v zavla-
žovaných oblastech hubí kraby a raky, kteří rozrušují hráze. 

V Evropě tohoto hlodavce chovají pouze čtyři zoo, v ČR jediná, a to 
od letošního roku právě plzeňská. Na podzim přivedl chovný pár na svět 
první mláďata. Návštěvníci se mohou s myší bobří seznámit v austral-
ském pavilónku ve vstupní části zahrady.                                      (v-w)

Na podzim získali tučňáci nové hnízdní domečky, které jim nahrazují 
přirozená hnízda, nejčastěji skalní prohlubně. Šimpanzi se zase dočkali 
nových herních prvků vytvořených z mohutných kmenů.

Akva-tera

Další pýcha chovatelů
V roce 2003 získala expozice Akva-tera na Palackého třídě chovný pár 
varana modrého (Varanus macraei); pocházel ze zabaveného nele-
gálního dovozu. Plzeňská zoologická zahrada se tak stala první zoo 
v ČR, která tohoto ještěra z ostrova Batanta v Indonésii začala chovat. 
Rychle a úspěšně se začal množit, takže mláďata putovala do dalších 
zoo – a nejen v ČR, ale i v Evropě, neboť i zde byla jeho přítomnost 
ojedinělá. „V polovině listopadu přišla na svět první tři mláďata od 
jedinců odchovaných ve druhé linii, tedy už zde, což je u plazů výrazný 
úspěch,“ informuje vedoucí expozice Akva-tera Jiří Doxanský a dodá-
vá: „Od téže samice máme v inkubátoru ještě další dvě vajíčka.“

Další chovatelskou třešínkou na pomyslném dortu byla v září mlá-
ďata želvy paprsčité (Astrochelys radiata). Nyní jsou to desítky pulců 
vzácné žáby pralesničky strašné (Phyllobates terribilis). Ta patří do sku-
piny tzv. šípových žab a jejím domovem je Kolumbie. Druhový název 
je příznačný, neboť se jedná o nejjedovatějšího obojživelníka na světě. 
Jiří Doxanský však její nebezpečnost mírní: „Jde o kožní jed a aby se 
jím začala žába bránit, musí být silně vydrážděná. A jed se musí dostat 
napadenému člověku do krve či sliznic. Navíc v lidské péči jedovatost 
šípových žabek v důsledku krmení a dalších vlivů silně klesá.“ 

Zatímco mláďata želvy paprsčité a varani modří žijí v chovatelském 
zázemí, pralesnička strašná a její pulci obývají akvárium  ve veřejnos-
ti přístupné části expozice Akva-tera.                                            (zh)

Dvanáct let očekávané želvičky

První tři želvy paprsčité, které se vylíhly po 12 letech chovu tohoto dru-
hu ve specializované expozici Akva-tera na Palackého tř., mají od kon-
ce listopadu své kmotry. Jsou jimi náměstkyně primátora města Plzně  
Bc. Eva Herinková (želvička Farah), náměstek primátora města Plzně 
Martin Zrzavecký (Emma) a člen rady Města Plzně Jiří Kuthan (Tvrďák) 
(Na snímku zprava doleva).

Želvy paprsčité žijí pouze na jihozápadě Madagaskaru, obývají zde su-
ché křovinaté porosty. Jsou známy svojí dlouhověkostí. Nápadný vzhled 
zádového krunýře (karapaxu) je ohrožuje více než jiné druhy. Poptávka 
obchodníků totiž vyvolává větší snahu pytláků po nelegálním odchytu 
tohoto zajímavého druhu. V Mezinárodní červené knize je želva paprsči-
tá zařazena v kategorii CR – kriticky ohrožený; je pro ni vedena Evropská 
plemenná kniha ESB. V Evropě ji chová přibližně 60 zoo.

V plzeňské zoologické a botanické zahradě se s ní může návštěvník 
seznámit v Madagaskarském pavilonu nebo v expozici Akva-tera; cel-
kem v zoo žije více než 30 jedinců.                    (mv)

CITÁT TOHOTO ČÍSLA: Rozum člověku říká, aby stál nad pří-
rodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je 
schopen žít a tvořit proti zákonům přírody – a vytváří zmet-
ky.              Jean Arp, francouzsko-německý umělec 20. stol.
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Na statku Lüftnerka

V roce 2011 tomu bylo deset let, co se 
statek Lüftnerka díky skupině nadšen-

ců kolem tehdejšího provozního náměstka  
Ing. Bohumila Součka začal probouzet z rui-
ny odsouzené k demolici opět do své někdejší 
podoby. 

Dne 5. prosince 2001 otevřel primátor Plzně 
Ing. Jiří Šneberger první obnovené části posled-
ního dochovaného plzeňského viničného statku 
Lüftnerka. V opravených stájích čekala na ná-
vštěvníky hospodářská  zvířata převážně českých 
plemen – celkem je jich zde chováno přes 60 ve 
13 druzích a 22 plemenech. Z rekonstrukce vzešly 
v I. etapě také výstavní síň, vinný sklípek a půd-
ní expozice s chovem sov pálených, sýčků a vý-
rů. V další budově, jež na svoji generální opravu 
teprve čeká, vznikla kovárna a truhlárna a také 
stylová restaurace s možností širšího využití sálu. 
Zemědělský skanzen představuje na 250 expo-
nátů nářadí, nástrojů, strojů a potřeb, bez nichž 
by byl život na vesnici před 100 lety nemyslitelný. 
Některé pocházejí až z roku 1850. 

Ve dnech 22. a 23. prosince 2001 nabídla Lüft-
nerka poprvé také ukázku tradičních staročeských 
vánoc.

Jména, jimž patří největší poděkování
Připomenutí tohoto důležitého výročí, vždyť 
postupem let se stala Lüftnerka jedním z nej-
navštěvovanějších míst v zahradě, bylo spojeno 
s nejvýznamnější zde konanou akcí II. pololetí 
– festivalem lidových dobových řemesel k užitku 
i potěše. Jeho dramaturgie proto dala vyniknout 
činnostem spojených přímo se zemědělstvím na 

přelomu předminulého a minulého století. Premi-
éru měl repasovaný unikátní ruční mlýn na mouku 
vyrobený ve Škodových závodech a ruční mlácení 
cepy bylo k vidění tentokráte po oba dny.

V sobotu dopoledne slavnostní atmosféru do-
tvářelo i vystoupení dětského folklorního souboru 
Plzeňáček. Symbolický statkářský pár Rosálie a Jo-
sef Lüftnerovi, po jejichž hospodaření a podnika-
telských aktivitách zde zůstala nejhlubší stopa, 
předal ocenění za zásluhy o záchranu a rozvoj 
statku. Získali je Ing. Bohumil Souček, jakožto du-
chovní otec obnovy a využití statku, bývalá první 
náměstkyně primátora města Plzně JUDr. Marcela 
Krejsová, jež se výrazně zasloužila o urychlení cel-
kové rekonstrukce všech budov. Dále byl děkov-
ný list udělen exnáměstkovi primátora Ing. Petru 
Náhlíkovi, a to zejména za jeho osobní podíl na 
vytvoření Environmentálního centra Lüftnerka, 
a bývalému starostovi, nyní místostarostovi obvo-
du Plzeň 1 Jiřímu Uhlíkovi za jeho osobní podpo-
ru programového oživení statku.

Paní Rosálie nešetřila slovy chvály
Za nejvýznamnější majitele Lüftnerky mluvila hlav-
ně paní Rosálie a měla pro to zdůvodnění: „Inu, 
vždy jsem měla na statku hlavní slovo! A je tu ješ-
tě jeden důvod: Když Josef uslyšel, že tu budou 
lidé, kteří mají, nebo měli, co do činění se správou 
města, dlouho jsem ho musela přemlouvat, aby 
sestoupil z nebeských výšin. Na město ještě za ži-
vota silně zanevřel. Chtěl tu vařit pivo, roku 1846 
si podal žádost na magistrát, ale ten mu ji zamítl. 
Právovárečné měšťanstvo se bálo konkurence. 
Touha podívat se do míst, kde prožil nejlepší 

roky života, ale  byla nakonec, zaplať Bůh, 
silnější, a tak jsme tu oba. A oba musíme 
říct: Pěkně jste zvelebili to naše sídlo. A co 
se zde po celý rok odehrává představení. 
Lidé se mají pořád na co dívat, hospoda 
je tu jako za starých časů. Jen ten výhled 
na Plzeň je úplně jiný, než býval za našeho 
života. Moc děkujeme všem, kteří se o náš 
statek takto příkladně starají a zkrášlili ho 
do této podoby. A jaká to byla ještě, když 
se míjelo staré století s novým, ruina. To 
víte, my z nebíčka všechno vidíme a po-
zorujeme…“   

Poněkud dojatého Ing. Součka statkářka 
ujistila, že se o další osud Lüftnerky určitě 
nemusí obávat: „Teď už, jako čerstvý dů-
chodce, pracujete jen na svém gruntu. Vím, 
že těch, kteří vaše plány podporovali, bylo 

zpočátku málo. Mnozí si mysleli, že zachránit rui-
nu s demoličním výměrem je nesmysl. Ale jak se 
k vám přidávali další, vy jste to dokázali! Věřte, že 
vaše dílo je v dobrých rukách i po vašem odchodu. 
Pozorovali jsme, jak se tu na  festival a na dnešní 
oslavu všechno důkladně připravovalo, aby se zde 
všem líbilo a všichni se tady cítili dobře!“  

Zajímavosti za plotem zahrady
Po předání pamětních listů radní Plzeňského 
kraje a starosta městského obvodu Plzeň 1 Mgr. 
Miroslav Brabec slavnostně otevřel novou vlasti-
vědnou expozici přibližující zajímavou minulost 
i současnost okolí zoologické a botanické zahra-
dy. Sedm panelů seznamuje s vývojem Locho-
tínského parku, slávou i zánikem lochotínských 
lázní, odborným a vysokým školstvím v této části 
Plzně, s její vilovou zástavbou – architektonic-
kými skvosty regionu, s bývalou Pionýrskou že-
leznicí; představují osobnosti, které se zasloužily 
o rozvoj tohoto plzeňského předměstí i proměny 
lochotínských luk v nivě Mže a plzeňské letní am-
fiteátry. Množné číslo je zde zcela na místě, neboť 
předchůdcem stávajícího letního divadla v sou-
sedství zoologické zahrady bylo Divadlo v přírodě 
Na Zámečku u Radčic. Jeho existence je už dnes 
prakticky zapomenuta. Premiéru mělo Sme-
tanovou Prodanou nevěstou 31. května 1914. 
Postaveno bylo ze dřeva připraveného v pří-
padě mobilizace na stavbu vojenského mostu 
přes Radbuzu v Cukrovarské ulici. Mělo 245 řad  
s 6 163 sedadly! Přístup k němu byl z Lochotína 
i od radčické silnice. Představení Polské krve za 
řízení jejího tvůrce Oskara Nedbala 28. června 
téhož roku bylo na základě zprávy o sarajevském 
atentátu předčasně ukončeno. Po válce se zde 
konala i veřejná vystoupení Sokola. V důsledku 
špatného stavu divadla a předpokladů velkých 
nákladů na jeho rekonstrukci bylo v listopadu 
1923 zbořeno. Rokle, nad níž se z velké části vy-
pínalo, byla téměř zasypána výkopovým materiá-
lem při stavbě sídliště Vinice.

Dějiny českého vinařství a pěstování vinné révy 
na svazích mezi Lochotínem a Radčicemi připo-
mínají panely ve vinařském minimuzeu, na mís-
tě stávajícího málo využívaného vinného sklípku 
a bylo slavnostně otevřeno rovněž v sobotu  
17. září. Obě expozice vznikly z iniciativy Sdružení 
IRIS a díky těsné a nezištné spolupráci s PhDr. Ště-
pánkou Pflegerovou z Archivu města Plzně a její-
mu osobnímu zájmu o vznikající dílo. Fina-nčně 
projekt podpořilo Město Plzeň.         Josef Hart

Před deseti lety tady všechno začalo

I letos na tradičním festivalu lidových řemesel 
a dovedností na statku Lüftnerka předváděla 

své umění mlatecká parta sdružená kolem po-
šumavského mlýnského skansenu v Hoslovi-
cích, jež je součástí Muzea středního Pootaví ve 
Strakonicích. Jako typičtí Jihočeši přijeli s cepy 
i kosami a na snopech žita předváděli nevěřícně 
přihlížejícím návštěvníkům, jak se dříve získávalo 
z klasů zrní. Mezi mlácením ukazovali kompletní 
přípravu kosy na sečení trávy i obilí. Na to se po-

užívala kosa se zvláště upraveným kosištěm, tzv. 
bachlice. Mnoho z diváků  neodolalo a potěžkalo 
si cep či prověřilo sílu svých paží přímo při mlá-
cení nebo přenášení snopků, jiní zase vyzkoušeli 
naklepávací kladívko na „zkušební“ kose. Přede-
vším děti šly příkladem… A poněvadž na mlácení 
cepy navazovalo mletí zrní v ručním mlýnku, který 
se stal opět funkčním díky desítkám obětavých 
hodin seniora Františka Slivoněho z Plzně-Skvr-
ňan a jeho přátel, udiveně hleděly na získanou 

mouku. Za chvíli se z ní už pekly voňavé placky 
a vdolky. Tuto činnost vzorně obstarávaly kucha-
řinky z Nepomuka, jejichž stánek byl neustále 
středem pozornosti. Hoslovičtí mlatci u nich rádi 
trávili chvilky odpočinku a s potěšením ochut-
návali bramboráčky, placky, vdolky i škvarkovou 
pomazánku na vynikajícím čerstvém chlebu.

Pěkné počasí, byť jen v sobotu, a množství ná-
vštěvníků, dokonce až z Portugalska, učinilo z ře-
meslného festivalu příjemnou lidovou zábavu, při 
níž se všichni vrátili o sto let zpět, do časů, kdy se 
lidé uměli bavit bez „sociálních sítí“ a s úsměvem 
a radostí.                                         Miroslav Šobr

Na Plzeň, mlatci, na Plzeň!

R. a J. Lüftnerovi předávají děkovný list Ing. Součkovi.
    Foto IRIS Miroslav Volf (více na www.iris.snadno.eu)



�

IRIS

Okénko do historie

List z herbáře
Už žádný další jehličnatý strom
Bývá tak často uváděn v různých přírodovědných kvizech a hádankách, že většinou i mladší 
školák na otázku, jak se jmenuje náš jediný opadavý jehličnatý strom, odpoví správně – modřín. 
Ano je opravdu jediný. Z lesních jehličnanů, stejně tak jako z běžně pěstovaných parkových 
a okrasných jehličnanů, už u nás žádný další neopadává. Odlišnost od ostatních jehličnatých 
stromů má i v názvu – modřín opadavý (Larix decidua). Určitě už tato skutečnost ho právem 
zařazuje do našeho seriálu něčím výjimečných rostlin. Je tu však ještě jedna zajímavost. Byť na 
modřín narazíte prakticky v každém typu lesa, není naší původní dřevinou. Snad s výjimkou 
Nízkého Jeseníku. Z hlediska botaniků a především ochránců přírody proto není žádoucí, aby 
rostl a zejména byl vysazován do lesních porostů blížících se svým složením původnímu zales-
nění a ve velkoplošných chráněných územích. Systematicky ale bylo šíření modřínu omezováno 
pouze v Národním parku České Švýcarsko.

Modřín je statný strom dorůstající výšky až 50 m a poskytující velmi kvalitní dřevo, nejtrvan-
livější od našich jehličňanů. Je světlomilný, proto musí být při zakládání nového lesa jeho saze-
nice starší a tím i vyšší než sazenice ostatních dřevin. Problémy mu nečiní ani vyšší nadmořské 
výšky – cca do 1 300 m. Oddělené samičí a samčí květy rozkvétají na jaře, staré šišky drží na 
větvích několik let. 

Jako opadavý strom je odolnější k exhalacím. Po katastrofickém odlesnění hřebenových partií 
Krušných hor na začátku 80. let minulého století zůstaly stát na holých pláních po bývalých smrko-
vých monokulturách jen ojedinělé buky a modříny; při jejich opětovném zalesňování byl používán 
spolu s břízou a smrkem pichlavým jako odolná náhradní dřevina právě modřín.                   (zh)

(Foto repro)

Opravdová mříž, 
medvěd jako živý

Připomínat začátky plzeňské zoo a její vzdá-
lená léta je určitě potřebné a prospěšné. Jen-
že už je jí 85 let a pamětníků kvapem ubývá. 
A v překotném tempu budování, kterým zoo-
logická a botanická zahrada procházela v mi-
nulých letech, jsou historií i skutečnosti staré 
jen pár let. Třeba ani ne jedno desetiletí. I ty je 
třeba připomínat. Vždyť lidská paměť je krátká. 
Kdo si například už brzy vzpomene, co byla tzv. 
velbloudí louka, jak vypadal statek Lüftnerka 
ještě v polovině minulé dekády jedenadvacá-
tého století, komu se rychle vybaví bývalá tvář 
původní botanické zahrady než propůjčila část 
své plochy kamenné japonské zahradě Šówa-
en, aby se nakonec celá proměnila v zahradu 
asijskou.

Lesní hektarový výběh dostali plzeňští 
medvědi v roce 1998. Do té doby byli nuce-
ni plných 17 let žít ve stísněných poměrech 
dvouklece vyrobené škodováky. Dřívější kle-
cový odchov zvířat v zoo všem dříve naroze-
ným nyní připomíná nejen tabule s historií 
chovu medvědů v Plzni, ale i kus staré mříže. 
I když není na nijak frekventovaném místě, je 
nepřehlédnutelná. Zvláště, když maketa med-
věda je jako živá. Prostě není nad názornou 
ukázku. Protože ne každý se začte do infor-
mační tabule!                                  Josef Hart

Z inseminační 
stanice se stala zoo

Letošní seriál čtvrtletníku IRIS o výročích a histo-
rii plzeňské zoo dospěl ke svému závěru. Dnes 

si připomeneme existenci a zajímavosti zoo na 
Lochotíně. Mezi výročí patří určitě také otevření 
samostatné expozice Akva-tera (1962) a pozoru-
hodné jsou i roky 1981, 1996, 2001.

Plzeňská zoo se přestěhovala do prostoru 
mezi Vinicemi, Radčicemi, lochotínskými loukami 
a parkem v roce 1963. Jejími sousedy byla nová 
botanická zahrada, letní amfiteátr a pionýrská 
železnice. Pro svoji činnost získala zemědělské 
objekty uvolněné inseminační stanicí, na vinic-
ké terase zatím chátral opuštěný bývalý viničný 
a později školní statek Lüftnerka. V lesoparku 
(dnes Dinopark) byl odložený gloriet Belveder 
a do zahrady se chodilo od posledního památní-
ku lázeňství – Lochotínského pavilónku. 

Expozice, voliéry a klece vznikaly většinou 
adaptací původních objektů, nová výstavba měla 
malý rozsah. Za pozornost tak zejména stojí tra-
dice v teraristice, budovaná na Lochotíně od roku 
1964, nebo brzké získání šimpanzů či plameňáků 
v roce 1965. Zajímavý je také krátký chov lední-
ho medvěda (1972-74) nebo želvy sloní. Tro-
pická zvířata ze zahraničí byla získávána pouze 
prostřednictvím podniku zahraničního obchodu 
Koospol. Zdrojem přírůstků, zejména plazů, ale 
i dalších malých živočichů, byla i Herpetologická 
stanice v Praze-Suchdole.

Jubilejní rok 1981, kdy si zoo připomněla  
55. výročí svého vzniku, pro ni přinesl spoustu 
změn. Díky pomoci Ing. Josefa Vágnera se osa-
mostatňuje od Parku kultury a oddechu a slučuje 
s botanickou zahradou. Poprvé tak má svého ře-
ditele (prvním byl Ing. Petr Vlček), vydává výroční 
zprávu, propagační leták. Dochází k výměně řady 
velkých šelem, začíná být chováno více atraktiv-
ních druhů a přicházejí i investice, které měly po 
čase vést k chovu žiraf, lachtanů či ledních med-

vědů. Bohužel, kromě inženýrských sítí se nepo-
dařilo postavit žádné výrazné nové objekty. 

Významnou tváří zoo je propagační pracovník 
Václav Chaloupek. Pořádají se první dětské dny, 
např. s H. a J. Růžičkovými či P. Filipovskou.

V 80. letech zoo poprvé v ČR odchovává 
plameňáky, anakondy velké či kajmana para-
guayského. Daří se chov sovic sněžních, ocelotů 
velkých či umělé odchovy hyen žíhaných. V roce 
1986 vzniká první průvodce po zoo, začíná růst 
sukulentní skleník a připravuje se horní africký 
výběh pro antilopy a druhé stádo zeber.

Velké věci se odehrály u příležitosti 70. naro-
zenin zoo roku 1996. Byl přijat generel rozvoje 
a ředitelem se stává dlouholetý hlavní botanik, 
nástupce a žák zakladatele botanické zahrady Mi-
roslava Vaňouska, Ing. Jiří Trávníček. Bylo rozhod-
nuto, že se bude zahrada vyvíjet biogeograficky, 
zvířata a rostliny se přemístí ze dvou jediných 
pavilonů rovnoměrně po celém areálu. Začaly se 
objevovat atraktivní otevřené expozice a výběhy, 
nová a zajímavá zvířata. Prvními byli třeba tučňáci 
nebo varani komodští. Šelmy a opice se raketo-
vě přemisťovaly z klecí do otevřených výběhů, ze 
dvojic se začaly stávat skupiny, rodiny a stáda –
například u šimpanzů a medvědů. Od roku 1999 
roste kolekce ptáků a malých savců do dříve ne-
tušených rozměrů v počtu druhů i jedinců.

Probuzená, prudce se modernizující zoolo-
gická a botanická zahrada zaznamenává řadu 
zajímavostí i před 10 lety v roce 2001. Jde 
o otevření expozice Akva-tera v novém rozsahu 
a pojetí s biotopovými tropickými terárii a akvárii 
a kolekcí bezobratlých a studenokrevných ob-
ratlovců. Na samém sklonku roku je otevřena 
první část zrekonstruovaného statku Lüftnerka.  
Změny areálu pokračovaly přes prodejnu suve-
nýrů, restauraci Kiboko, tygří údolí, Madagaskar, 
Sonorskou poušť, Českou řeku až po vytoužené 
pavilony žiraf, nosorožců a hrošíků, chov pan-
dy červené, geparda. Docela jiný svět se v plné 
svěžesti dožil 85. narozenin a přejme mu další 
rozkvět.                                Mgr. Martin Vobruba

samičí květ

samčí květ
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Pásovec štětinatý
(Chaetophractus villosus) 



Galerie

Zoologické zahrady III. tisíciletí

Před deseti lety, koncem září 2001, vstupují 
návštěvníci Zoologické a botanické zahrady 

města Plzně poprvé do nového pavilonu nazva-
ného Tajemný svět africké noci. Asi ze dvou třetin 
je totiž věnován živočichům se soumračnou nebo 
noční aktivitou. Pojďme se projít jeho současným 
interiérem a zastavme se alespoň u několika jeho 
nejzajímavějších obyvatel.

Pozoruhodnou šelmou, a to co do obrany své-
ho teritoria, je určitě šakal čabrakový. Žije v pá-
rech, které vytváří na celý život. Partneři obývají 
společné území, v němž už není místo pro žádný 
další pár. Pokud přesto nějaký šakalí vetřelec do 
něj  vstoupí, přijde s ním soupeřit vždy ten z páru, 
který má s ním stejné pohlaví.

Pes ušatý je zajímavý nejen velkými ušními 
boltci, ale s počtem 48 zubů je jedním z „nejozu-
benějších“ placentálních savců.

Komba senegalská a větší komba Garnettova 
patří do řádu primátů a vývojově mezi poloopice. 

První z jmenovaných určitě zaujme svými dlouhý-
mi skoky, na druhou lze prozradit, že v evropských 
zoo je tvorem téměř nechovaným.

V řadě menších prosklených terárií žije několik 
druhů hlodavců obývajících různé biotopy. Za po-
všimnutí určitě stojí i chov krysy obecné. To proto, 
že živočich obecně nazývaný krysou, je v naprosté 
většině případů potkan. S krysou se nikdy nese-
tkáte v kanálech, stokách a sklepech.

V sousedství malých hlodavců žije jeden z jejich 
největších predátorů a také jediný plaz v tomto 
pavilonu – zmije gabunská. Ta je nejmohutnějším 
zmijovitým hadem nejen Afriky, kde obývá deštné 

pralesy, ale prakticky celého světa. Je však mimo-
řádně zajímavá i dalšími jedinečnostmi. Má nej-
větší jedové zuby mezi hady; ty nejdelší měří čtyři 
až pět centimetrů. Když je v klidu, má je sklopené 
a přitisknuté k hornímu patru. Jinak by nezavřela 
tlamu. Něco podobného nenajdeme u žádného 
dalšího hada. 

Nezvyklý je i její pohyb. Neposouvá se jako 
ostatní hadi, ale pohybující se tělo připomíná vl-
nící se píďalku.

Díky dokonalé ochranné poloze dokáží zmije 
výborně splynout s okolím. Tak věrohodně, že je 
někteří návštěvníci v teráriu přehlédnou. V příro-
dě je to pro ně vyčkávací pozice, poněvadž hadi 
nemají vůbec vyvinuté sluchové orgány a tudíž 
neslyší a musí se výhradně spolehnout na zrak 
a čich. Poněkud zjednodušeně se dá říci, že čichají 
špičkou jazyka. Skutečným pachovým orgánem je 
tzv. Jacobsonův orgán umístěný na horním patře.  

Zmije gabunská dorůstá délky až přes dva me-
try a může být silnější než lidské stehno. Při své 
velikosti se odváží i na opici či dokonce trpasličí 
antilopu. Na oběť zaútočí bleskovým výpadem 
přední poloviny těla. Její jed je velice prudký 
a menší živočichy zabíjí téměř okamžitě.

Krmení – kuřata, myši nebo malé potkany 
– dostávají zmije gabunské jednou měsíčně. Ho-
dovaly by častěji a ve větším množství, ale dávka 
je přiměřená a udržuje je v dobré reprodukční 
kondici.

Plzeňská zoo se může pochlubit nejpestřejší 
druhovou skladbou kaloňů v ČR. V námi navštíve-
ném pavilonu mají domov tři – kaloň Wahlbergův, 

plavý a egyptský. Naučný slovník o kaloních uvádí, 
že jde o savce z řádu letounů žijících v Austrálii, 
Africe a Indii. Ač laikovi připomenou naše neto-
pýry, jsou mezi nimi výrazné rozdíly: Až na výjim-
ky kaloňům zcela chybí noční orientace pomocí 
vysílání zvuků o určité vlnové délce velice vysoké 
frekvence, které nejsou pro lidské ucho slyšitelné 
(echolokace). Mezi ony výjimky patří právě kaloň 
egyptský. Oproti netopýrům však ultrazvuk nevy-
dává hrtanem, ale rychlými pohyby jazyka. Jedi-
nečný je i tím, že jako jediný z kaloňů se vyskytuje 
též v Evropě – izolovaná populace žije na Kypru. 
Rozdílný je též způsob obživy; kaloni se neživí jako 
netopýři hmyzem, ale plody a milují nektar.

Dominantním zvířetem v menší denní části pa-
vilonu je lev berberský. 

Pavilon je věnován památce Ing. Josefa Vágne-
ra, který se zasloužil o odchyt řady afrických zvířat, 
zejména kopytníků, a jejich dovoz do Evropy.

Součástí pavilonu, v podobě získané v roce 
2001, je též rozsáhlé chovatelské zázemí, v němž 
je chováno na 180 druhů ptáků, 60 druhů malých 
savců a 15 druhů želv. Hlavním smyslem tohoto 
zařízení, které není návštěvníkům přístupné, je 
rozmnožovat vzácné a vyhynutím ohrožené živo-
čichy. To se také od začátku jeho existence daří.               

 (kola)

Pavilon s převráceným denním řádem

Podruhé se konal 1. září v Zoologické a bota-
nické zahradě města Plzně Den nejen pro prv-
ňáčky. Společná akce s městským obvodem Pl-
zeň 1 byla tentokrát v duchu letošní kampaně 
Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA)  na zá-
chranu lidoopů. Program probíhal po celý den 
a děti měly slevu na vstupném. Byla připome-
nuta akce Mobily pro gorily a soutěžní a infor-
mační stanoviště se nesla v duchu obvyklých 
kampaňových dnů MAY DAY. Malovalo se na 
obličej,  u gibonů a lemurů si dětští návštěv-

níci vyzkoušeli opičí dovednosti. V blízkosti 
šimpanzů se měli zájemci možnost dozvědět 
od ošetřovatelky Aleny Faflíkové co je potravou 
a náplní života lidoopů v lidské péči i v přírodě 
a co jim naopak škodí. U makaků lvích zase 
byly informace o faktorech ohrožujících domov 
jihoasijských primátů – pralesy. Jde zejména 
o nekontrolovatelné šíření plantáží palmy olej-
né. Mezi cenami pro soutěžící nechyběly pu-
blikace o zoo a také trička s motivy ochrany 
přírody.      (mv)

Den nejen pro prvňáčky

Komba Garnettova 

Zmije gabunská

Kaloň egyptský
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Ze zákulisí

Expozice, kde spolu žije několik druhů zvířat, 
nejsou v moderních zoologických zahradách 

už žádnou výjimkou. Uplatňují se v chovu  ptac-
tva a nebo u některých druhů kopytníků. V plzeň-
ské zoo se pokusili chovatelé vytvořit smíšenou 
skupinu i ze dvou druhů primátů poprvé v ro-
ce 2007. A to přesto, že to u těchto zvířat není 
jednoduché. Proč tomu tak je, vysvětluje jedna 
z ošetřovatelek primátů Alena Faflíková: „Je tře-
ba nejprve důkladně zvážit jaké druhy se k sobě 
mohou umístit. Nevhodně sestavené smíšené 
chovy mohou znamenat pro zvířata i smrt! Úhyny 
nemusí být jen v důsledku zranění při potyčkách, 
ale u drápkatých opiček je to hlavně kvůli stresu, 
jemuž jsou vystaveny.“

Ve společné expozici žily dvě samice lvíčků 
zlatohlavých a pár kosmanů zakrslých až do roku 
2009, kdy byla celá skupina odcizena nezjiště-
ným pachatelem.

Podruhé byla vytvořena smíšená skupina 
drápkatých opiček na začátku roku 2011. Spo-
lečnou expozici – nyní umístěnou v Tropickém 
pavilonu naproti šimpanzům – tvoří opět lvíčci 
zlatohlaví a kosmani zakrslí.

Ošetřovatelka při té příležitosti neopomene 
vzpomenout, jak byl pro chovatele rok 2010 
u primátů šťastným obdobím: „Nejenže jsme 
rozmnožili všech pět druhů chovaných dráp-
katých opic, ale především se podařilo obnovit 
chov lvíčků zlatohlavých, a to dokonce získáním 

chovného páru. Samice přicestovala z Maďarska, 
samec pochází ze zoo ve Dvoře Králové. Po zdár-
ném spojení byl pár umístěn v chovatelském 
zázemí, kam návštěvník zoo nemá přístup. Od 
února 2011 se mu stala novým domovem spo-
lečná expozice v Tropickém pavilonu.“

Drápkaté opice potřebují v expozici celoroč-
ně nejméně 20 stupňů tepla a až sedmdesáti-
procentní vlhkost vzduchu! První požadavek jim 
splňuje UV lampa v kombinaci s topným pane-
lem, druhý pravidelné rosení. „Optimální vlhkost 
vzduchu se nejlépe docílí rosením živých rostlin. 
Expozice je proto plná vzrostlých fíkusů, které 
tak plní nejen estetickou funkci,“ vysvětluje Ale-
na Faflíková.  

Pár kosmanů zakrslých z olomoucké zoo byl 
přivezen přímo do vzniklé expozice. „Využití no-
vých prostor pro spojení zvířat, která se neznají, 
je nejlepším řešením,“ informuje ošetřovatelka. 
„Žádné z nich tu nemá teritoriální právo. Nic 
nenese stopy cizího pachu. Spojení a zabydlení 
obou druhů drápkatých opiček proběhlo v na-
prosté pohodě. Samozřejmě se ale může stát 
cokoliv, a proto bylo nutné seznamování zvířat 
sledovat průběžně celý den. Za tři týdny po spo-
jení jsem měla štěstí a mohla jsem zaznamenat 
páření kosmanů zakrslých.“

Vztah mezi lvíčky a kosmany je od začátku 
přátelský. Oba druhy si rozdělily expozici na dvě 
teritoria. „Kosmani jsou aktivní po celý den, vel-
mi málo odpočívají. Vstávají brzy ráno a je docela 
úsměvné pozorovat, jak se snaží lvíčky probrat 
a donutit k nějaké akci. Jenže ti se nenechají rušit 
a spí dál,“ přidává A. Faflíková vlastní zážitky. „Ak-
tivita lvíčků se totiž projevuje spíše v podvečer 

a samozřejmě v době krmení. Hned si jdou pro 
nějaký pamlsek do misek. Potravně si oba druhy 
prakticky nekonkurují. Kosmani si nejvíce po-
chutnávají na ovoci napíchaném na větev. Jako 
doplněk k celodenní krmné dávce se jim přidává 
arabská guma v tekutém stavu, která simuluje 
mízu stromů.“ 

Dne 18. srpna se narodila kosmanům zakrs-
lým dvojčata. „U drápkatých opic se většinou 
stará o mláďata otec a matce nosí mláďata jen 
na kojení. Intervaly mezi kojením bývají dvě až 
tři hodiny a samec je musí dodržet. Jinak mládě 
rychle slábne a umírá. První odchovy se někdy 
nezdaří právě pro nezkušenost rodičů. Dobrým 
znamením, že je narozená opička v pořádku, 
je stočený ocásek a pevně se držící mládě za 
krkem dospělce. U jednoho mláděte tomu tak 
nebylo,“ vzpomíná ošetřovatelka. „Také první 
kritický týden nepřežilo, uhynulo hned druhý 
den po narození. Druhé mládě je zatím v po-
řádku. Rodiče se o něj pečlivě starají a lvíčkové 
to respektují.“

Dalším později přidaným prvkem v expozici je 
imitace položeného dutého kmene s otvory pro 
nahlédnutí dovnitř dutiny. Při troše štěstí a trpěli-
vosti v ní lze spatřit, když zrovna není zahrabaný 
v substrátu, pásovce kulovitého. „Název je oprav-
du výstižný,“ podotýká ošetřovatelka. „Tento druh 
pásovce, když se cítí být v ohrožení, stočí své tělo 
do nedobytné koule.“                                   (f-r)

Lvíčci zlatohlaví a kosmani zakrslí jsou znovu ve společné expozici

Podle smlouvy o zapůjčení chovného samce 
tygra ussurijského Bajkala mezi jeho majite-

lem  Ivanem Ringelem a Zoologickou  a bota-
nickou zahradou města Plzně náleží v případě 
úspěšného odchovu jedno mládě soukromému 
chovateli. Tato úmluvu se naplnila 10. listopadu.

Ošetřovatel velkých šelem Václav Trejbal uka-
zuje v ubikaci na jedno ze tří koťat. „Já bych 
osobně doporučoval toto. Je nejsamostatnější 
a nejméně fixované na matku,“ zdůvodňuje svůj    
návrh. „Všechna tygřata jsou pěkná, silná, je 
vidět, že mají potřebnou péči, váš názor re-
spektuji.“ Pochvala takového chovatele, jakým 
pan Ringel je, samozřejmě těší. Ve svém chovu 
v Habrkovicích u Kutné Hory už má 14. generaci  
tygrů ussurijských a odchoval od nich 50 mlá-
ďat. Nikdo takový další v republice není. „Před 
padesáti lety jsem se vyučil v zoo ve Dvoře Krá-
lové,“ zavzpomíná dnes čtyřiašedesátiletý muž.  
„Po deseti letech jsem odešel k cirkusům, vystří-
dal jsem několik angažmá, ale po celou dobu 
jsem měl chovnou skupinu tygrů.“

V tygřeti, které si z Plzně odváží, vidí mno-
hem víc než jen naplnění smlouvy a odměnu 
za zapůjčení Bajkala. „V každém umělém chovu 
se po určitém čase přiblížíte ke stavu, kdy ve 
zvířatech začíná kolovat moc příbuzenské krve. 
Tímhle mládětem dostanu po matce do chovu 
padesát procent nové krve, a to je moc dob-
ré,“ vysvětluje pan Ringel. „Udržení populace 
tohoto tygra je dnes prakticky jen na chovech 

v lidské péči. Ve volné přírodě žije podle mých 
čerstvých informací už asi jen 50 jedinců. U čín-
ského poddruhu je toto číslo ještě nižší. Pohy-
buje se někde těsně nad čtyřicítkou. Přitom pro 
zachování  druhu nebo poddruhu je nutné, aby 
v přírodě žilo 300 až 400 zvířat! Za posledních 
sto let lidé vyhubili devadesát pět procent tygří 
populace. O to víc člověka mrzí, jak málo se pro 
záchranu tygrů i dalších ohrožených živočichů 
ve skutečnosti v praxi dělá, kolik musí chovatelé 
překonávat byrokratických překážek. Vezměte 
si jen příklad rozboru DNA u Bajkala,“ konsta-
tuje hořce Ivan Ringel a dodává: „Nechce se 
mi o tom už vůbec mluvit.“ Na vysvětlení: Před 
připuštěním, aby mohla být případná mláďata 
uznána za chovná, musel být Bajkalovi odebrán 
vzorek DNA a ten odeslán do stanovené refe-
renční laboratoře ve Velké Británii. To vše bylo 
splněno, ale na výsledek se stále ještě čeká a na 
urgence laboratoř nereaguje. Přitom narození 
samečků je velice ceněno, neboť je jich v cho-
vech podstatně méně než druhého pohlaví.

Chovatel si kleká před určeného tygříka a hra-
je si s ním jako s kotětem domácí kočky. Ten na 
něj nevrčí ani neseká mohutnými tlapami, jako 
to dělal na své ošetřovatele a kurátorku šelem. 
Jako by z nového „pána“ měl respekt a zároveň 
k němu cítil i důvěru na první pohled. „Holky se 
už na tebe těší,“ říká mu mazlivě o třech samič-
kách, jejichž otcem je také Bajkal a narodily se 
letos v březnu.

Mládě je bez větších protestů v transport-
ní přepravce, pan Ringel se synem, jedním ze 
dvou pokračovatelů slavné české tygří chova-
telské tradice, jsou připraveni na cestu domů. 
Václav Trejbal se opatrně zeptá, jaké má majitel 
další plány s Bajkalem. „Chcete ho ještě jednou 
připustit? Pokud ano, nemám námitek, aby 
u vás žil ještě dva roky. Vím, že je tady v dobrých 
rukách…“ Stisk rukou je nejen na rozloučenou 
a šťastnou cestu, ale je i stvrzením, že samice 
Tsamara nezůstane sama.        František Hykeš

Návštěvníci plzeňské zoo uvidí napříště už jen 
dvě tygřata – Césara a Cicera, samozřejmě i je-
jich matku Tsamaru, ale také podle dohody s je-
ho majitelem I. Ringelem statného samce Bajka-
la. Ošetřovatel Václav Trejbal se loučí s Cyrilem.

Holky se už se na tebe těší!

Lvíček zlatohlavý Kosman zakrslý

IRIS



Ze zákulisí

Skvosty přírody

Výměna generací
Nákladní auto ŠKODA LIAZ, obecně nazývané liazka, které vozilo až do čer-
vence v plzeňské zoologické a botanické zahradě kontejnery se stavebním 
materiálem, komunálním odpadem, hnojem, slámou a dalším nákladem, 
mělo na výrobním štítku vyražen rok 1989. Po dvaadvaceti letech téměř 
každodenního provozu dosloužilo a bylo nahrazeno moderní dvounápra-
vovou tatrou. Od roku 1997 s liazkou nepřetržitě jezdil Jiří Lepič. „Bylo to 
dobré auto, určitě si na ně nemohu stěžovat,“ pochvaluje si. „A co za ta léta 
navozilo materiálu. To je nad veškeré představy. A bylo naprosto spolehlivé. 
Prostě auto držák. Klobouk dolů před ním. Měl jsem s ním jen dvě kolize: 
Při záplavách v roce 2002 voda stoupala tak rychle, že před ní nedokáza-
lo ujet ani přesto, že mělo náhon i na přední nápravu. Druhá příhoda se 
stala cestou do Slušovic. Uvolnila se 
kardanová hřídel a kousek rozžhave-
ného železa vletěl na stráň nad silnicí 
a zapálil na ni starou trávu. Paradoxní 
při tom bylo, že to bylo v zimě, jen 
ta mez, jak se do ní opíralo sluníčko, 
byla bez sněhu.“

A jak se jezdí s tatrou? „Ty dvě auta 
nelze srovnávat,“ říká řidič. „Jsou to 
dvě zcela odlišné generace. Co do 
jízdních vlastností, tak do komfortu 
v kabině.“                         (zh) 

V místech ledovců

Skutečným přírodním unikátem v rámci Čes-
ké republiky je pět šumavských ledovco-

vých jezer. V žádných dalších českých horách 
podobné výtvory nenajdeme.

Asi před 10 000 lety bylo na svazích nejvyš-
ších šumavských hor 11 ledovců. Ty vyhloubily 
budoucí jezerní dna hrazená obloukovými valy 
čelních morén. Po jejich roztátí se prohlubně 
naplnily vodu a vzniklo deset šumavských je-
zer. Dvě nejmělčí byla postupně zanesena 
sedimenty. O intenzitě zanášení jezer svědčí 
naplaveniny v Černém jezeru, které mají moc-
nost až 16 m! V současné době tak zdobí Šu-
mavu pět jezer o celkové výměře 42 hektarů 
a sousední Bavorský les tři – Velké Javorské, 
Malé Javorské a Roklanské. Všechna česká 
i bavorská jezera se nacházejí v nadmořské 
výšce kolem 1 000 metrů, na hranici někdejší 
sněžné čáry.

Jezera jsou již více jak 100 let místy vědec-
kého výzkumu. První ucelená práce Friče a Vá-
vry o Černém a Čertovu jezeru je z roku 1898.

Podle složení pylu v neporušených vrstvách 
sedimentů je možné vystopovat i přibližný vý-
voj okolních lesů od nejstarších porostů boro-
vic, bříz a vrb až po dnešní smrčiny s příměsí 
buku, jedle a klenu.

Postupné okyselování vod ve všech šu-
mavských jezerech, způsobené nejdříve důlní 
a průmyslovou činností v jejich okolí, později 
tzv. kyselými dešti, způsobilo, že v 70. letech 
minulého století v nich vyhynuly všechny ješ-
tě dosud přežívající ryby. (Například v okolí 
Javorských jezer se po dlouhá léta zpracová-
valy sirnaté rudy.) Od roku 1990 sice dochází 
k určitému zlepšování hodnot pH, ale zda tyto 
změny povedou k postupné obnově původ-
ních ekosystémů ukáže až budoucnost.

Všechna šumavská jezera mají nebo měla zvý-
šené hráze. Naše předky k těmto úpravám vedly 
různé důvody: U Černého jezera byla vybudová-
na vodní elektrárna, která v letech 1930 až 1976 
přečerpávala i vodu z Úhlavy do jezera. Hráz jeze-
ra Laka byla zvýšena v 30. letech 19. století kvůli 
chovu pstruhů; ještě na počátku minulého století 
se jich zde ročně vylovilo až 500. Zvýšené hráze 
u Prášilského a Plešného jezera byly zárukou do-
statku vody pro plavení dřeva. U Plešného jezera 
byla čelní moréna navýšena až o 2,5 m a bylo 
hlavní zásobárnou pro Schwarzenberský plaveb-
ní kanál. Tento dopravní systém se využíval více 
než 150 let.                    

Nejznámější, největší (18,4 ha), nejhlubší (až 
40 m), ale současně nejníže položené (1 008 m. 
n m.) je Černé jezero. Jeho vegetace byla pova-
žována vždy za velmi chudou. Velice významnou 
rostlinou, skrytou v hloubce kolem čtyř metrů, je 
šídlatka jezerní, pozůstatek doby ledové, která se 
hojně vyskytuje v severských jezerech. V ČR je to 
však lokalita jediná. 

Vzdálenost mezi Černým a Čertovým jezerem 
je sice jen několik kilometrů, ale co do povodí je 
každé z nich odvodňováno do jiného moře. První 
patří k povodí Labe, druhé Dunaje.

Současná národní přírodní rezervace Černé 
a Čertovo jezero (před tím rezervace a státní pří-
rodní rezervace) oslavila v roce 2011 sto let od 
svého vzniku. K ochraně území došlo z popudu 
jednoho z prvních ochránců šumavské přírody 
Hugo Connwentze a také lesmistra Železno-
rudských hohenzollernských velkostatků Julia 
Komárka, otce známého zoologa prof. Julia Ko-
márka.  

Lesy v okolí Prášilského jezera nebyly zřejmě 
v minulosti intenzivněji těženy, ale vichřice v ro-
ce 1868 pro ně znamenala pohromu. Obnovený 
les byl v druhé polovině 20. století oslaben oxidy 

Rybáři, podržte se!
Nikoliv na štědrovečerní tabuli, ale do zoologické a botanické zahrady, 
putovaly koncem listopadu dva kardinální úlovky z loveného Třemo-
šenského rybníka obhospodařovaného Správou veřejného statku města 
Plzně. Rybáři, podržte se, sumec vážil 40 kg a dlouhý byl dva metry 
a čtyři centimetry! Pro své rozměry nemohl být umístěn do obřího akvá-
ria na České řece, a tak se jeho novým domovem stal vodní příkop 
u výběhu lvů. Pro zajímavost: v České řece jsou v současné době tři bílí 
sumci a jeden tmavý. Jejich velikost se pohybuje mezi 120 až 160 cm. 

Štika je dlouhá 105 cm a její hmotnost je 10,5 kg. Ta se do České 
řeky „vešla“ a od prvních okamžiků budí u návštěvníků zaslouženou 
pozornost.                                            (fh) 

Jak je to s pandami? 
Medvědi a pandy, to je název útlé knížečky, jež 
vyšla asi před 40 lety a české čtenáře seznamu-
je se sedmi druhy medvědů a pandami. Pandy 
jsou velmi populární – ať už velký černobílý 
medvěd, či jeho drobnější příbuzná. Na jejich 
systematické zařazení dlouhodobě panovaly 
dva názorové proudy: buď tvoří samostatnou 
dvoučlennou čeleď v rámci řádu šelmy s vaz-
bami na medvědy, medvídky případně i lasi-
covité, nebo je panda velká osmým druhem 
medvěda a panda červená dvacátým druhem 
medvídkovitých šelem. V tomto případě by 
mývalové, nosálové a jejich příbuzní nebyli en-
demity tzv. Nového Světa, tedy obou Amerik, 
ale čeleď by  zasahovala i do Asie. Současné 
zoologické zařazení je zajímavé: panda velká 
je přiřazena k medvědům, ale panda červená 
je vlastní čeledí o jediném druhu.

Panda červená bývala v minulosti označová-
na i mužským rodem, panda červený či malý.  
V tuzemských zoo ji nejprve chovala s přestáv-
kami pouze pražská zoo, v posledních letech 
se objevila i v ústecké, liberecké a ostravské 
zoo. Nově ji také chovají v Jihlavě a ve Zlíně. 

Úplný odchov se podařil zatím pouze v Ústí 
nad Labem. Pandu velkou, jako potravního 
specialistu na bambus, si mohou dovolit jen 
takové zoologické zahrady, které jsou schopny 
tuto potravu zajistit. V našich končinách patří 
tedy její chov spíše do říše sci-fi.

Pandu červenou, její nominátní, západní 
poddruh Ailurus fulgens fulgens chová té-
měř 100 evropských zoo. Zvíře je zapsáno  
v Červené knize ohrožených druhů, evropský 
záchovný program (EPP) řídí rotterdamská 
zoo, kde je vedena i Mezinárodní plemenná 
kniha (ISB). Světový prvoodchov se podařil ve 
Filadelfii v USA roku 1939. V plzeňské zoo se  
s pandou červenou může návštěvník seznámit 
v samostatné expozici nad výběhem nosorož-
ců indických.                         

Mgr. Martin Vobruba Dokončení na straně 15.

IRIS
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Osobnost

Skvosty přírody

Je pověřena vede-
ním katedry biologie  

Fakulty pedagogické 
Západočeské univer-
zity a uznávanou bo-
taničkou specializující 
se na ruderální rost-
liny a rostlinná spo-
lečenstva ovlivněná 
přítomností a činností 
člověka. Kdo zná stá-
le zapadlou vesničku 
Liškov mezi Kasejovi-

cemi a Nepomukem, ani se nediví, že příroda se 
jí stala profesní dráhou. „Vyrůstala jsem v chalu-
pě u potoka s romantickým výhledem na louku 
pod lesem, kde se občas pásly srny,“ vzpomíná  
RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, PhD. na 
své kořeny. „Většinu volného času jsem trávila 
venku. Hlavně s mým dědečkem, který byl mys-
livec. Sbírali jsme houby a povídali si o přírodě. 
Asi ve třetí třídě mně koupil první botanickou li-
teraturu. Byl to Deylův dvoudílný malovaný atlas 
Naše květiny. Dodnes ho mám  v knihovně na 
čestném místě. Stejně tak můj tatínek mě brával 
jako malou holčičku s sebou na čekanou a uka-
zoval mi zvířata a povídal mi o jejich životě. Nikdy 
přede mnou zvěř nestřílel, ale vždycky mně půjčil 
dalekohled a nechal mi ji pozorovat.“

Po takové průpravě z dětství určitě nepřekva-
pí vybraný směr studia: biologie na plzeňské 
pedagogické fakultě. Studentka prý byla úplně 
normální, i když přiznává, že nepřipravená na 
zkoušku nikdy nepřišla. Za to by se byla před svý-
mi kantory upřímně styděla. „Také nejsem mis-
tr improvizace, takže musím stavět na pevných 
základech,“ svěřuje se. A poněvadž ji vybraný 
studijní směr bavil, jezdila na různé přednášky, 
konference a exkurze, při nichž si rozšiřovala zá-
kladní rámec vysokoškolské výuky. Vzpomíná, jak 
obdivně vzhlížela k odborníkům, kteří je vedli. 
Snad už tehdy se v ní formovalo přání dosáhnout  
jednou obdobné odborné úrovně.

I proto inklinovala po dokončeném studiu 
k práci na katedře. „Ale před tím jsem si chtěla 
vyzkoušet učit, abych poznala, co je to praxe. Už 

při vysoké škole jsem rok učila na záskok na zá-
kladce. Po absolvování studia jsem se na dvanáct 
měsíců dostala do úžasného pracovního kolekti-
vu na gymnáziu v Mariánských Lázních,“ svěřuje 
se.

Poté, co začala učit na katedře biologie, si 
předsevzala pokračovat v odkazu svého učitele 
botaniky a pozdějšího školitele doktorské práce 
doc. Antonína Pyška, který založil v Plzni „Školu 
ruderální vegetace“ a celý život se věnoval kombi-
naci odborné práce a výuky. Vzpomíná, jak měla 
velké štěstí, že s ním mohla pracovat i u sou-
kromé firmy, kde  pozvolna získávala představu 
o tom, jak lze vědecké poznatky aplikovat v praxi. 
„Mým hlavním cílem bylo na fakultě nepřednášet 
pouze fakta napsaná ve vysokoškolských učebni-
cích a skriptech, ale pomocí projektů a praxe se 
udržovat v odborné kondici a studentům tak pře-
dávat nejen poznatky, ale ukazovat i směr, kterým 
by se mohli rovněž ubírat. Také jsem chtěla zůstat 
v kontaktu s učiteli ze škol a připravovat pro ně 
doškolovací výukové programy,“ prozrazuje své 
první cíle Zdeňka Chocholoušková.

Žádný div proto, že cesta k její vědecké dráze 
byla velmi přímočará, i když, jak přiznává, zdaleka 
ne jednoduchá. „Tíhnu spíše k terénní práci než 
k laboratornímu výzkumu, a proto jsem se zamě-
řila na problematiku synantropní vegetace a vlivu 
lidských aktivit na rostliny. Velice si vážím možnosti 
propojení přednáškové činnosti na katedře s po-
znatky nabytými v praxi. Přednáším zde několik 
výběrových předmětů, například právě synantrop-
ní vegetaci, vedu kurz indikační botaniky a další. 
Všechny jsou úzce propojeny s mou vědeckou 
činností i různými dalšími aktivitami směřujícími 
na základě mého zaměření spíše k aplikovanému 
výzkumu. Je to třeba vliv starých důlních zátěží na 
vegetaci, zatěsňovací vrstvy skládek a vegetace na 
nich. Stále pokračuji ve výzkumu ruderální flóry 
a vegetace Plzně. V současné době probíhá ma-
pování synantropní vegetace ve městě s využitím 
GIS, kdy společně s mými diplomanty a bakalanty 
vytváříme dvě mapové vrstvy: Jednu pro invazní 
druhy a druhou vegetační mapu ruderální vegeta-
ce města. Ve stínu mé vědecké orientace ovšem 
nezůstává práce s učiteli. Těší mě připravovat ex-

kurze, workshopy. Každý rok se snažím nachystat 
jednu až dvě nové přednášky určené pro jejich 
další vzdělávání,“ rozpovídala se paní doktorka.

Dlouhodobě také sleduje na Šumavě s kolegy 
z praxe vliv zimního solení komunikací na okol-
ní biotopy. V roce 2011 tento monitoring rozšířili 
i do Bavorského národního parku.

V květnu přednášela o ruderální vegetaci Plzně 
dokonce na vědecké konferenci v Indii. „Mojí vel-
kou potěchou je cestování,“ svěřuje se, “a tak se 
je snažím, pokud to jen trochu lze, spojovat čás-
tečně s pracovními úkoly. Zároveň jsem navštívila 
i tamní botanické zahrady, univerzitní i vědecká 
pracoviště, ale samozřejmě jsem si neodpustila 
ani exkurzi do zapadlé vesničky v Himalájích, kde 
jsem vstřebávala místní kolorit a prostý život oby-
čejných lidí žijících na úpatí majestátných hor, ani 
prohlídku hlavního města Dillí či slavné hrobky 
TachMahalu.“

V současné době se dr. Chocholoušková chystá 
na dosažení další vědecké hodnosti – připravu-
je se na habilitační řízení. Jak se časově náročné 
zaměstnání vysokoškolské pedagožky a vědecká 
činnost kloubí s posláním matky?  

„Troufám si říci,“ odpovídá bez rozmýšlení, „že 
velmi dobře. Největší kariérní meta, jíž jsem do-
sáhla, je role matky. A synantropní botanika je 
úžasný obor, který lze dělat úplně kdekoliv, kde 
jsou nějaké rostliny. Často také lektoruji exkur-
ze do míst, kam lidé běžně jezdí na dovolenou 
a pak beru svého syna, pokud je to možné, s se-
bou. A tak si můžeme společně užít i mé pracovní 
chvíle. Okamžiky spojené s rodinou jsou pro mne 
nenahraditelné. Ráda peču a vařím a nenechám 
se ochudit o společný čas strávený u snídaní či ve-
čeří, když se všichni sejdeme doma nebo v již zmí-
něné rodné chaloupce, třeba s kytarou u ohýnku. 
Řečeno slovy klasika: Doma není jen místo, kde 
bydlíš, ale kde ti rozumějí.“

Jedničku v letopočtu brzy vystřídá dvojka. Ja-
kým krédem se bude Zdeňka Chocholoušková 
v novém roce řídit? „To je jednoduchá otázka,“ 
nenechá se zaskočit. „Určitě budu na sobě tvrdě 
pracovat, abych se za sebe spolu se svými nejbliž-
šími nemusela stydět.                                 (ch-h)

Foto IRIS Miroslav Volf

Probudit se každé nové ráno bez pocitu promarněného času

dusíku a síry v ovzduší a působením ostatních 
vlivů (větry, kůrovec) před koncem minulého 
tisíciletí odumřel. V jezerním karu byly porosty 
ponechány samoobnově, přilehlé partie jsou 
obnovovány umělou výsadbou s uplatněním 
stabilizujících listnatých dřevin.      

Jezero Laka je ze všech jezer nejmělčí, na 
české straně jediné s plovoucími ostrůvky a se 
sklonem k zanášení. Současně je nejvýše polo-
ženým šumavským jezerem. V minulosti – např. 
v roce 1906 – byly sedimenty dokonce odstra-
ňovány.

„Ostrovní“ i pobřežní vegetace je poměrně 
bohatá. Mezi množstvím druhů řas jsou i velmi 
vzácné řasy zapsané v Červené knize ohrože-
ných druhů.

Plešné jezero je jediným místem výskytu rost-
liny šídlatky ostnovýtrusné v ČR, stejně tak nikde 
jinde, než zde, nelze pozorovat korýše skákavku.

Zdaleka viditelná bizardní jezerní stěna je tvo-
řena, obdobně jako geologické podloží, světlou 

dvojslídnou hrubozrnnou tzv. plöckensteinskou 
žulou.

Poblíž jezera se nacházel do roku 2009, kdy 
byl skácen (v roce 2004 napaden kůrovcem 
a uschnul), druhý dosud nejstarší objevený šu-
mavský smrk. Začal růst dříve než Kryštof Ko-
lumbus doplul k americkým břehům (1492). 
Laboratorní analýza vzorku z jeho kmene usku-
tečněná na Fakultě lesnické a dřevařské České 

univerzity zemědělské v Praze určila jeho stáří 
na více než 560 let. (Želnavský smrk pokácený 
Schwarzenbergy roku 1866 byl stár 585 let.) 
Strom od Plešného jezera ale nebyl žádný ve-
likán, jistě i proto, že prvních 350 let rostl v zá-
stinu vyšších stromů a průměr jeho kmene v té 
době měřil pouhých 18 cm!                     

(kola)
Podzim na Černém jezeře.           Foto Jan Kavale

Pokračování ze strany 14.
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V království rostlin

V letošním roce jiřinkám nebylo příliš 
přáno. Jejich květenství poškozova-

ly časté prázdninové srážky, některým 
pěstitelům je dokonce totálně zničily 
kroupy. Na zářijové oblastní výstavě 
těchto královen pozdního léta na stat-
ku Lüftnerka to však poznat nebylo. I 
když se dva z tradičních vystavovatelů 
– Svatopluk Masopust ze Lnář a Šmou-
linky, základní organizace Českého 
svazu zahrádkářů z Tachovska – z výše 
uvedených důvodů omluvili, byla to 
stejně velkolepá přehlídka barev, tva-
rů a aranžérských variací jako v před-
chozích ročnících. Prostor vedle stájí 
obsadili namísto pana Masopusta noví vystavo-
vatelé – mladí pěstitelé ze Sedlce na Hořovicku. 
A dokázali ho zaplnit do posledního místečka, 
přestože prodejní zahradu INFLORE založili tepr-
ve letos na jaře. Navazovali ale na svou dřívější 
zálibu v jiřinkách a na zkušenosti ze šlechtitelské 

práce ve výzkumném ústavu okrasného zahrad-
nictví v Průhonicích. Zdejší kolekce moderních 
odrůd vyšlechtěných po roce 2000 samozřejmě 
nechyběla také. Výstava se tak v roce 2011 sta-
la přehlídkou výpěstků jiřinkářů ze západních  
a středních Čech.

Aranžmá se neodklonilo od stylu 
minulých let, s výjimkou jedné expo-
zice ale bylo dílem několika zahradnic 
zoologické a botanické zahrady na 
předem daná témata. Byly jimi Podzim 
přichází, Zahrada, Les, Kontrasty – kdy 
„doprovod“ jiřinkám tvoří různě deko-
račně využitelné plevele – a Snaha po 
originalitě; to bylo aranžmá opravdu 
velmi nekonvenční a odvážné. Pro-
střednictvím anketních lístků mohli ná-
vštěvníci rozhodnout, která z expozic je 
jejich srdci a vkusu nejbližší. Absolut-
ním vítězem se stalo vlastní aranžmá  
pěstitele Petra Bohdana z Plzně-Rad-
čic. K umístění určitě přispěly i převa-
žující velkokvěté odrůdy, jež mnohým 
návštěvníkům doslova vyrážely dech. 

Druhé místo patřilo Kontrastům – pěstitel Franti-
šek Fay ze Staňkova – a třetí Snaze po originalitě 
– průhonická kolekce. Hlasování tak potvrdilo, že 
návštěvníci dobře přijímají i „divočejší“ kompozi-
ce, přestože se jiřinky řadí spíše ke konzervativ-
ním květinám.            (jh)  

Velkokvěté odrůdy jiřinek vyrážely dech

Zajímavá výuka
Od začátku roku naplno

Environmentální centrum Lüftnerka, provozované Sdružením IRIS, poskytu-
je školám už šestým školním rokem možnost seznámit se se Zoologickou 
a botanickou zahradou města Plzně a jejími obyvateli formou výukových 
programů; pro všechny typy škol a školská zařízení jich má v nabídce 34. 
Dále jsou v náplni komentované prohlídky, soutěže, zájmové kroužky  
a  tvořivé dílny v rámci tématický dnů. První z jejich série byly věnovány 
podzimnímu tvoření s názvem „Podzim se dívá, podzim spí“. Děti měly 
možnost vyrábět podzimní dekorace, veselé postavičky a zvířátka z přírod-
nin. Zájem o ně byl opravdu velký.

Druhou sérií tématických dnů byly rukodělné vánoční dílny, komentova-
né prohlídky a zdobení vánočních stromků v zoologické a botanické zahra-
dě spojené s nadílkou pro zvířata.

Značný zájem o výukové permanentky a v návaznosti na ně o výukové 
programy se projevil hned od počátku nového školního roku; školy jich za-
koupily třiačtyřicet. V září a říjnu absolvovaly výukové programy a komento-
vané prohlídky 123 skupiny, což je o 30 více než vloni. Při celkovém počtu 
2 280 účastníků je to nárůst oproti předchozímu roku o 557 žáků. Mezi 
nejoblíbenější výukové programy patřily Domácí zvířata, Zvířátka z pohá-
dek, Cesta za drakem, Savci, Primáti a Světová roční období.

Od října pracují v centru dva zájmové kroužky: zoologický je zaměřený 
na získávání znalostí ze světa zvířat i rostlin a chovatelský je určený mlad-
ším dětem, které mají zájem se starat o různá zvířátka. Kroužky navštěvuje 
jedenadvacet zájemců.            (rv)

Foto z podzimního tvoření Renata Vídršperková.

Mini globe games v údolí Mže
Začátkem října se ve Stříbře uskutečnil již IV. ročník přírodovědné soutěže 
MINI GLOBE GAMES. Jeho pořadatelem byla ZŠ Mánesova Stříbro spolu se 
zdejším domem dětí a mládeže. Ve dvou kategoriích (mladší žáci – 6. a 7. 
ročníky ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií a starší žáci – 8. a 9. ročníky ZŠ 
a odpovídající ročníky gymnázií) se klání zúčastnilo 15 pětičlenných druž-
stev z osmi škol okresu Tachov. Tři nejlepší týmy z každé kategorie dostaly 
ocenění.

Soutěž  vychází z mezinárodního projektu GLOBE GAMES – programu 
zaměřeného na sledování životního prostředí, který přispívá nejen k envi-
ronmentálnímu vzdělání mladé generace, ale rozvíjí u ní i znalost cizích 
jazyků a učí týmové spolupráci.

Soutěžní trasa vedla krásným údolí řeky Mže. Podle mapy a pokynů plnili 
žáci na deseti stanovištích různé úkoly z oboru hydrologie, meteorologie, 
pedologie, chemie, biogeografie, zoologie, botaniky. Pracovali s GPS a mu-
seli prokázat i znalost anglického jazyka.  

Ohlas na letošní ročník akce byl ze strany soutěžících, ale i učitelů velmi 
pozitivní. K jeho zdaru přispělo i pěkné podzimní počasí. A tak se pořada-
telé již nyní těší  na jubilejní páté MINI GLOBE GAMES.                          (s-r) 

Chodský kvítí 
rozkvétá na podzim

Již VII. ročník zahradnické soutěže ve vazbě a aranžování suchých i čer-
stvých květin a přírodnin pod názvem Chodský kvítí se uskutečnil v září 
v Horšovském Týně z iniciativy zdejší základní a odborné školy. Zúčastnily 
se ho čtyři odborné školy z Plzeňského, Karlovarského a Středočeského 
kraje.

Soutěžní témata byla letos následující: Co nám daly zahrady, pole a sa-
dy, svážeme pěkně dohromady; Zazpívej si písničku, uvij pěknou voničku 
pro ženicha a nevěstu na novou životní cestu; Světýlka, víly, Hejkal, vodník 
– strašidelnej chodník (aranžmá od vody, z lesa a strání).

Jejich splnění bylo velmi náročné nejen časově, ale bylo třeba skutečné 
zručnosti, představivosti a trpělivosti.

Důležitým prvkem soutěže je, že „vyhrává každý“. Byla sice vyhlášena tři 
nejlepší družstva i jednotlivci, přesto ani jeden ze zúčastněných neodešel 
bez ocenění; porota i pozvaní hosté se shodli, že každé dílo je mistrovským 
kouskem.              (mš)
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V červnu jsem se vydala s rodinou na dalekou cestu do Indonésie, 
na tajuplný ostrov bohů a démonů – Bali.

Na letišti jeho hlavního města Denpasanu jsme přistáli po více než 
dvaceti hodinách cestování. Nevěřila jsem vlastním očím: Všude samé 
koberce, orchideje a bazénky se zlatými rybkami! 

Tak nás tedy vítá Bali, jedna z 27 indonéských provincií. 

Moře plné korálových rybek
Hned první den směřovaly naše kroky na pláž. Jižní pláže omývané průzrač-
nou vodou Indického oceánu jsou tvořeny bílým korálovým pískem. Je zde 
bohatý podmořský život: modré hvězdice, sasanky, ježovky, barevné korálo-
vé útesy a velké množství pestrobarevných korálových rybek: klauni, ježíci, 
ploskozubci, čtverzubci, klipky, hlaváči aj. Jih Bali je ovšem také centrem tu-
ristického dění.

Balijci věří, že celý ostrov obývají bohové – dobří i zlí, proto jim několikrát 
denně na oltáře nebo na zem předkládají obětiny – malé mističky z pal-
mových listů s květy hortensií, s rýží a vonnými tyčinkami, aby si je usmířili 
a naklonili. Každé posvátné místo – socha nebo strom – je zabaleno do 
černobílé kostkované látky. 

Žijí si svůj život
Při několikadenním výletě po tajuplném ostrově bohů projíždíme tropic-
kou přírodou s jezery a deštnými pralesy, jež jsou protkány rýžovými políčky 
a plantážemi s vonným kořením a rozkvetlými hortensiemi. Naším společní-
kem je česky mluvící Balijčan Ketut Sukiasa – Suki. Díky jemu jsme se o Bali 
dozvěděli i věci, které nejsou v žádném průvodci! 

Ve vesnici Tenganan uprostřed deštných pralesů žijí izolované kmeny pra-
původních obyvatel ostrova – tzv. Agabalijci. Jejich způsob života se po staletí 
nezměnil. Skládá se z odpočinku a oslav, při kterých se obětuje vodní buvol 
na usmíření s bohy. Když nejsou oslavy, ani kohoutí zápasy, muži lenoší, děti 
si hrají na houpačkách a ženy pečou rýžové placky. Jak jsme se přesvědčili, 
i buvoli byli apatičtí. Ve vesnici jakoby se zastavil čas. Nebyly zde vydlážděné 
chodníčky, ale blátivé cesty, neexistovala žádná kanalizace, jen jednoduchá 
stoka mezi ušmudlanými domky. Zašlá špína byla cítit z každého příbytku... 
Obyvatelé vesnice jsou se způsobem svého života zřejmě spokojeni. Jak nám 
řekl náš průvodce Suki: „Žijí si svůj život bez stresu a starostí co bude zítra“.

Občas vypustí i žhavé magma
Celý ostrov je vulkanického původu s aktivními sopkami, z nichž nejvyšší 
hora-sopka se jmenuje Gunung Agung. Je vysoká 3 142 m. Indonéské os-
trovy jsou oblastí, kde se oceánské desky Indického oceánu zasouvají pod 
asijskou pevninu, proto se zde nachází velké množství sopek (okolo 400). 
Aktivních je jich zhruba 90, nejvíce na střední Jávě.

Gunung Agung je stále činná a občas ještě vypustí žhavé magma. Pod 
jejím vrcholkem se nachází jedno z nejposvátnějších míst ostrova – nejvý-
znamnější chrám – „pura“  Besakih. Má více než 300 věžiček a je největším 
chrámovým komplexem na Bali. Místní se sem chodí modlit a přinášejí svým 
bohům obětiny. To, co z nich zůstane, slouží jako potrava volně žijícím psům, 
kteří jsou vždy a všude přítomní. 

Hlavní plodinou je rýže
Projíždíme chladivými deštnými pralesy i mezi terasami s rýžovými políčky 
do jezerní oblasti Bedugul. Vedle rýže se zde pěstuje i zelenina: fazole, slad-
ké brambory, kapusta, podzemnice olejná, cibule aj. Podél cest i přímo na 

silničkách se suší kakaové a kávové boby. Neodolali jsme zastávce u plantá-
že, kde nádherně voněly květy kávovníku, vanilky a hřebíčkovce. Políčko se  
sladkými ananasy s bílou dužinou a kvetoucí mučenky, i to vše bylo skutečně 
vonící... Postupně les ustoupil palmovým a banánovníkovým plantážím. Vul-
kanická půda je velmi úrodná a díky četným vyvěrajícím pramenům je zde 
jednoduchý systém zavlažování. Dobré klimatické podmínky – teplo a časté 
krátké deštíky – dávají možnost sklízet úrodu až třikrát do roka. Rýžová pole 
pokrývají 20 procent povrchu ostrova. Pěstování rýže vyžaduje náročnou pří-
pravu. Terasovitá políčka se musí vyčistit od vodních rostlin, zaplavit vodou 
a teprve potom se mohou do zaplaveného bahna ručně sázet mladé rost-
linky této obiloviny Východu. Když klasy dozrají, políčka se odvodní, nechají 
proschnout a úroda se ručně sklidí.

Rýže je základní a nejdůležitější zdejší potravinou; osmičlenná rodina jí 
spotřebuje 2 až 3 kg denně.

Nejen motýlí ráj
Další zastávkou našeho putování byla vesnice Tabanan. V její blízkosti se 
nachází motýlí park, kde v tropické vegetaci poletují stovky druhů motýlů. 
Pohybovali jsme se mezi nimi a jejich housenkami doslova na dotyk. Místní 
„ošetřovatelé“ sbírají kukly motýlů z rostlin a navěšují je do speciálních voliér 
pomocí kolíčků. Tím současně zjišťují početnost motýlů v parku a mohou 
některé druhy vypouštět i do volné přírody.

Britský přírodovědec A. R. Wallace ve 20. století objevil, že nejhlubší moře 
se táhne kanálem mezi Bali a Lombokem. Ten vytvořil hranici mezi asijským 
a australským kontinentem, tudíž nedošlo k promísení rostlinných a živočiš-
ných druhů. Západní ostrovy vykazují asijské rysy: džungle, vzácné orchideje, 
obří raflesie, tygři, levharti, sloni, nosorožci a tisíce druhů ptáků a hmyzu. V le-
sích Kalimantanu a Sumatry žijí největší asijští primáti: orangutani. Střední 
a východní ostrovy připomínají flórou a faunou naopak Austrálii. 

V celé oblasti je velmi bohatý podmořský život. Indonésie sice pokrý-
vá asi jen 1,3 procenta zemského povrchu, ale vyskytuje se zde přibližně  
10 procent všech druhů kvetoucích rostlin světa, 12 procent žijících savců, 
16 procent plazů a obojživelníků – včetně největšího ještěra světa varana 
komodského, 17 procent ptáků a asi 1/4 žijících druhů ryb na světě.

Bohové nám byli nakloněni
Jezero Tamblingan bylo skutečným zážitkem! Většina jezer na Bali je 
kráterového původu. Vyhaslé sopky se zaplní vodou a utvoří rozsáhlou 
vodní plochu. Zbytek kráteru zarostou deštné tropické lesy a utvoří zde 

Země bohů, chrámů a vonných tyčinek - ostrov Bali
 Text a foto Ing. Marcela Šalounová

Pura Besakih

Mořský chrám Tanah Lot

Terasovitá políčka a palmové plantáže



IRIS

1�

Expedice za poznáním

Kalendárium

Jedním z hlavních mužů říjnového běhu Kilo-
metrovkou po šesti je již několik let také MVDr. 

Radek Protiva, majitel Veterinární kliniky RPVET 
Plzeň. Pozornosti si zaslouží nejen jeho osobní, 
aktivní a sponzorský přínos pro tuto akci, ale i je-
ho vztah a láska k přírodě.
Čemu dáváte přednost – létu nebo podzimu?

Určitě létu, mám rád teplo, ale nepopírám, že 
své kouzlo má i podzim. Příroda je plná barev a  
také se v tomto čase koná závod pejskařů Kilo-
metrovkou po šesti s následným bohatým progra-
mem: s volbou psích miss a missáků a udílením 
dalších titulů. Je to milá akce, kde se svými čtyřno-
hými partnery běží jak vášniví kynologové, tak děti 
i senioři. Pokaždé mám velkou radost, když se zde 
sejdeme v hojném počtu.
Vím, že jste velký rybář. Byl jste se podívat 
v expozici Česká řeka v plzeňské zoo?

Jelikož vedu své děti k lásce k přírodě, jako 
jsem byl veden i já, tak máme již druhým rokem 
rodinnou permanentku a do zoo chodíme mini-
málně jedenkrát za tři týdny. Dcera Maruška mě 
na lipana, kapra, sumce a štiku táhne hned, jak 
projdeme bránou zoologické zahrady. Letos se 
ale dělil zájem dětí díky Krtečkovi a orlovi od pana 
Milera ještě  mezi ukázky dravců, takže v sezóně 
jsme byli pravidelnými hosty i tam. Jakožto rybář 
se chodím dívat do expozice Česká řeka na akti-

vitu ryb a chtěl bych spojit poznatky s případným 
lovem. Ale zatím zůstávám jen u teorie, na ryby mi 
moc času nezbývá.
Čím to je, že vám na ryby moc času nezbývá? 

Rekonstruuji bývalou školu ve Šlovicích u Plz-
ně na novou kliniku a naše nové bydlení. Takže 
v kombinaci s rodinou, smečkou našich zvířat 
a prací, pod níž rozuměj chod současné kliniky 
a pravidelné pohotovosti, najít ještě nějaký čas je 
složité.
Co si pod pojmem naše smečka představit?

Určitě musím začít u rodiny. Mám dvě vlastní 
dcery, syna v pěstounské péči, manželku. A teď to 
zvířectvo: Na prvním místě jsou to dvě fenky čer-
ného mopsíka Nyní a Šámi, pokračuje to westicí 
Barčou, kocoury Marvinkem, Beepinkem a Zrzeč-
kem, dvěma vodními želvami nádhernými, třemi  
gekončíky nočními, šesti žabičkami pralesničkami, 
několika akvárii s rybami, nejzajímavější jsou asi 
Garra rufa, tak zvané ožírací rybičky, a výčet zvol-
na končí  exotickými raky a skupinkou oblovek. 
K tomu ještě přičtěte nepočítaně octomilek na 
výživu žabiček.
Teď je u nás takový trend otevírání soukro-
mých zoo? Neplánujete něco takového také 
na nové adrese ve Šlovicích?

Určitě ne. Zůstaneme věrnými návštěvníky pl-
zeňské zoo a věřím, že i v příštích letech budeme 

užitečnými pomocníky při přípravě a organizaci 
Běhu Kilometrovkou po šesti, který pejskařům 
alespoň jednou ročně kompenzuje to, že nemo-
hou chodit na procházky se čtyřnohými miláčky 
do zoologické a botanické zahrady.
Uvidíme se na Běhu po šesti v roce 2012?

Jasně a doufám, že nás bude hojný počet. Tu-
hle akci si přece pořádný pejskař nemůže nechat 
ujít!  

Rozhovor připravil Václav Hadač

Už po několikátý rok je při Běhu Kilometrovkou 
po šesti MVDr. Protiva jedním z nejdůležitějších 
lidí u startu. Kontroluje, zda jsou psi očkovaní 
a mají další náležitosti nezbytné pro registraci.                                                                                  

Foto Václav Hadač

U Protivů na nové adrese by mohlo být další zoo

Svůj památník mají od podzimu 2011 na jiho-
české Bučině také šumavské lesy. Odhalen byl 
v blízkosti zbytku hraniční železné opony a jeho 
smysl lze shrnout do vět: Násilí na lidech vystří-
dalo násilí na lesích a krajině. Uschly lesy kolem 
státní hranice v délce jedenačtyřiceti kilometrů. 
Vznikla Suchá opona Šumavy. 

Památník má trvale připomínat šumavskou 
lesní tragédii na přelomu dvou tisíciletí a  éru 
fanatické ideologie divočiny. Má vyjadřovat ná-
zor starých lesníků, pro něž je dnešní stav příhra-
ničních smrčin urážkou a podle jejich názoru se 
něco takového nemělo nikdy stát! Celý aktivní ži-
vot se stavovskou ctí a lesnickým cítěním, oddá-
ni lesnické službě pracně po desítky let vytvářeli 
smysluplné hodnoty, které jsou dnes ničeny.

Památník vznikl díky mecenáši Zelené Šu-
mavy Dr. Františku Taliánovi a občanskému 
sdružení Zachraňme Šumavu.

Svými projevy přednesenými v jejich zastou-
pení podpořili tento akt i prezident republiky 
Václav Klaus a  předsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Miroslava Němcová. 
Prezident napsal i recenzi na obálku knihy 
Suchá opona Šumavy, jež vyšla u příležitosti 
odhalení památníku na Bučině. Mimo jiné v ní 
říká: „Reprezentuje ty, kdo jsou dnes nejméně 
slyšet: dobré hospodáře a skutečné obyvate-
le Šumavy, kteří se ve svém praktickém životě  
musejí denně prát s ničivou ideologií někte-
rých takzvaných ekologů“.      

(sd)

Po železné - suchá opona

Minimum pro ochránce a přátele přírody 

hustý prales. Tentokráte nás doprovázel balijský, anglicky mluvící, průvod-
ce jménem Thunder – Hrom. Než jsme vstoupili do pralesa, žádal bohy 
o usmíření a o šťastný návrat. Na oltářek mezi stromy jim postavil mističku 
s rýží a květinami a zapálil vonnou tyčinku. K tomu položil několik graná-
tových jablíček a pomerančů. Potom jsme se teprve mohli vydat na cestu 
okolo jezera. Vedl nás neprostupnou džunglí a určoval jednotlivé zvuky. 
Vyprávěl nám o zvěři, jež zde žije, seznámil nás s obrovským množstvím 
jedovatých rostlin, které zde rostou. Ukázal nám strom, z něhož stačí dva 
listy jako odvar čaje a člověk může být i týden bez známek života! Proto 
neustále pozoroval, na co saháme a jestli to není jedovaté! Průběžně 
rovněž sledoval, jestli nemáme přisáté šedavé pijavice! Měli jsme štěstí: 

Jednu, číhající v zavlhlém listí, jsme objevili my dříve, než ona nás! Později 
nám Thunder vysvětlil své obavy. Vyprávěl nám, že před pěti lety vymřela 
celá sousední vesnice nakažená virem z pijavic! Vesničané se modlili, ale 
žádné pomoci se nedočkali! Většina Balijčanů nemá finanční prostředky 
na lékařské ošetření a spoléhají se výhradně na přírodní medicínu. Když 
někdo umře, věří, že to tak mělo být, že to bylo přání bohů a jsou jim 
vděčni za to, že oni mohou žít... 

Opouštíme tajuplný ostrov Bali – mystický svět bohů, vonícího koření 
a pokorných, laskavých Balijčanů... Už teď se těšíme na den, kdy se opět 
vrátíme. S ostrovem i s vámi se loučím indonéským pozdravem „Selamat 
tinggal“!

Foto repro
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Jak získat časopis IrIs
Časopis si je možno předplatit formou úhrady poštovného. Poplatek za poslání 
čtyř čísel činí 60 Kč. Částku lze uhradit poštovní poukázkou, kde nezapomeňte 
uvést účel platby – PŘEDPLATNÉ IRIS, nebo bankovním převodem. V tomto 
případě je třeba sdělit jméno a adresu objednavatele. Na poštovní poukázce musí 
být vždy uvedena adresa: ZOO a BZ Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň.
Časopis lze získat též v jeho distribučních místech.
V Plzni na adrese vydavatele, v Akva-tera na Palackého tř. 5 a dále na radnici,  
v městském informačním centru na nám. Republiky, na Krajském úřadu Plzeň-
ského kraje, v Národním institutu pro další vzdělávání v Čermákově ul. 18 a ve 
Studijní a vědecké knihovně PK.
V Karlových Varech v Národním institutu pro další vzělávání v Západní 15,  
v Centru celoživotního vzdělávání PECKA, T. G. Masaryka 541/3 (budova Vy-
soké 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.             

Čtvrtletník IRIS – ročník IX • Vydavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS • Vedoucí redaktor: Ing. František Hykeš 
• DTP: NAVA DTP, spol. s r. o., Plzeň • Tisk: NAVATISK, s. r. o., Plzeň • Náklad: 25 000 výtisků • NEPRODEJNÉ • Fotografie bez jména autora jsou z produkce 
fotografa ZOO a BZ Jaroslava Vogeltanze • Vyšlo v prosinci 2011. MK ČR E 14293

Soutěž Kalendárium 2012

Poznávejte se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně svět. Ces-
topisné přednášky se konají v Divadle Jonáš v Měšťanské besedě, vždy  
v úterý od 19.00 hod., vstupné je 50 Kč, vstupenky k dostání na místě.

17. 1. Bruno Baumann, slavný rakouský dobrodruh: ŠANGRI-LA, 
 HLEDÁNÍ RÁJE
24. 1. Steve Lichtag, režisér: SVĚT MOŘE
31. 1. Rudolf Švaříček, cestovatel: ANTARKTIDA
7. 2. Miloslav Stingl, spisovatel: WOODO A ZOOMBIE
14. 2. Jiří Trávníček, ředitel zoologické a botanické zahrady Plzeň: 
 S INDIÁNY V PRALESÍCH BOLÍVIE    
21. 2. Radek Jaroš, horolezec: OSMITISÍCOVKY
28. 2. Radek Klimeš, fotograf: AFRIKA A PYTLÁCI
6. 3. Přemysl Rabas, zoolog: ETIOPIE
13. 3. Dana Holečková, ředitelka Zoo Dvůr Králové: ZÁCHRANA 
 NOSOROŽCŮ, KEŇA, TANZÁNIE
20. 3. Václav Chaloupek: scenárista, režisér: CO VE VEČERNÍCÍCH NEBYLO
27. 3. Pavel Bém, Ruda Švaříček, horolezci: MONT EVEREST                   (r)

Co je to za zvíře?
V roce 2010 otevřela plzeňská zoologická a botanická zahrada veřejností 
dlouho očekávané nové africké a asijské expozice. Dnes naposledy vás 
vyzkoušíme, s jakými hlavními zvířaty se zde můžete setkat. 
- jako jediné z velkých asijských zvířat žilo v plzeňské zoo již před 

otevřením této nové dvojexpozice
- ve znaku ho má jedno z krajských měst
- v arabských zemích je závodním zvířetem
-    je spojováno s vánočními legendami

NA TŘI VýHERCE ČEKAJÍ NOVÁ DÁRKOVÁ KNIHA O PLZEŇSKÉ ZOO-
LOGICKÉ 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 v předchozích kolech.

Správná odpověď a výherci soutěže z IRISu číslo 2: 
Nosorožec; Hana Hrnčírová, Cheb; Eva Konečná, Ostrava 8; Filip Vyskočil, 
Plzeň 

  Všem výhercům blahopřejeme!

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ      

Aktuálně

Rámcový přehled hlavních akcí pořádaných Sdružením IRIS, 
Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně 

a jejich partnery v roce 2012
1. ledna: Jak na Nový rok, tak po celý rok – tradiční bonusová akce 
pro první návštěvníky v novém roce
26. února: Český rok na vsi – Rozpustilé vyhánění zimy s topením 
Morany, průvodem masek z Vinic do středu města a se soutěží 
Plzeňský koblížek – odpolední program  
24. března: Otevírání České řeky a Vítání jara v zoo – komponovaný 
pořad na počest nového jara s vědomostními a dovednostními soutěže-
mi – celodenní program (nositelé rybích jmen zvýhodněné vstupné) 
31. března: Ptačí sobota – celodenní naučně soutěžní program k Me-
zinárodnímu dni ptactva
7.–9. dubna: Český rok na vsi – Tradiční Velikonoce na statku 
Lüftnerka – celodenní program
21. dubna: Plzeňský Den Země – vyvrcholení VI. ročníku soutěže 
ve sběru hliníkového odpadu v domácnostech odpoledním happe-
ningem v Kilometrovce
30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku 
Lüftnerka – odpolední a podvečerní program (čarodějnice a čarodě-
jové vstup zdarma)
1. května: Český rok na vsi – folklórní odpoledne pod staročeskou 
májkou na statku Lüftnerka
  MAY DAY pro ochranu přírody – celodenní program
19.–20. května: Dny japonské kultury – celodenní program 
2. června: Dětský den s Plzeňskou teplárenskou – celodenní pro-
gram
   Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – VII. ročník soutě-
že v sekání kosou a srpem pro širokou veřejnost  – odpolední program
16. června: Slavnost květů s vyhlášením Květinové dívky 2011, 
Vítání léta – pohádková stezka – celodenní program 
30. června: Adie školo, hurá na prázdniny (soutěže, hry, soutěžní 
naučná stezka) – celodenní program
Červenec: 1. a 2. běh X. ročníku letního dětského příměstského 
tábora Deset dnů s kamarády ze zoo letos na téma Po prázdninách 
budu ošetřovatelem zvířat
Červenec – srpen: Prázdninová štafeta po turistických cílech Pl-
zeňského kraje pro děti a mládež do 18 let (společná akce ZOO a BZ 
a Plzeňského kraje – jubilejní X. ročník)
25. srpna: Ahoj prázdninám (soutěže, hry, soutěžní naučná stezka) 
– celodenní program 
8.–9. září: Slavnosti babího léta na Lüftnerce se VII. ročníkem ob-
lastní výstavy jiřinek, Tradiční vinobraní pod Vinicemi –  celodenní 
program 
15.–16. září:  Český rok na vsi – IX. ročník festivalu dobových ře-
mesel a činností k užitku i potěše a staročeských jídel STATEK 
2012 – celodenní program 
28. září: Hravý podzim – Třemi kontinenty za medvědy (soutěžní 
program v afrických a afrických expozicích a u výběhů medvědů) – od-
polední program 
6. října: Hravý podzim – Zvířecí sobota s velkým srazem plyšových 
zvířátek, kontaktní soutěže, zvířecí naučná stezka – odpolední program  
13. října: Hravý podzim – Běh Kilometrovkou po šesti – rekreační 
běh se čtyřnohými miláčky o ceny, široká nabídka doprovodných psích 
akcí – odpolední program 
1.–22. prosince: Český rok na vsi –  sobotní adventní tvůrčí dílny 
na statku Lüftnerka – odpolední program
8. prosince: Český rok na vsi – Mikulášské odpoledne na statku 
Lüftnerka
Vánoční prázdniny – pracovní dny: Vánoční dětský klub (denní tá-
bor ve formě tvůrčích dílen)
24. prosince: Nadělte zvířátkům do jesliček a chyťte si zlatou ryb-
ku, vánoční soutěžní naučná stezka – dopolední program
31. prosince: Silvestrovský dopolední program – Chyťte si zlatou 
rybku (soutěžní program), silvestrovská naučná stezka o ceny, přivítání 
symbolického posledního návštěvníka plzeňské zoologické a botanické 
zahrady v roce 2012
1. ledna 2013: Jak na Nový rok, tak po celý rok – tradiční bonusová 
akce pro první návštěvníky v novém roce  

Změna programu vyhrazena!



Redakce časopisu

děkuje všem svým 
věrným partnerům za projevenou podporu  

a vynikající spolupráci v roce 2011.
Zvláštní ocenění patří:

AMERICAN CHANCE CASINOS 
Česká Kubice

hejtmanovi Plzeňského kraje panu 
Milanu Chovancovi,

cestovní kanceláři BUSTOUR FOLTÝNOVÁ,
letecké škole Tomáše Vrbského Air Tom
nakladatelské a vydavatelské agentuře 

NAVA Plzeň
grafickému studiu a reklamní dílně 

Bílý slon Plzeň
papírnictví SOKOLÍKOVÁ B. Smetany 6 Plzeň

a všem distributorům, bez jejichž pomoci 
by se časopis IRIS nedostal ke svým čtenářům 

v Plzeňském a Karlovarském kraji 
i v dalších místech

Spokojený rok 2012 podle Vašich představ 
přeje všem návštěvníkům, přátelům, sponzo-
rům, spolupracovníkům, čtenářům a distribu-
torům časopisu IRIS Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně společně s redakcí.  

Zůstaňte nám věrni i v novém roce!

REKLAMNÍ DÍLNA
Škroupova 11, Plzeň, T: 377 220 224, E: reklamni_dilna@bilyslon.cz

KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA
Na Roudné 1, Plzeň, T: 377 539 675, E: minolta@bilyslon.cz

COPYCENTRUM U PRÁCE
Americká 6, Plzeň, T: 377 236 880, E: copydigital@bilyslon.cz

TISKÁRNA
Škroupova 11, Plzeň, T: 972 524 143, E: tiskarna@bilyslon.cz

GRAFICKÉ STUDIO
Škroupova 9, Plzeň, T: 377 220 864, E: gra�ka@bilyslon.cz

LETÁKY, PLAKÁTY, ČASOPISY, KATALOGY, TISKOPISY, 
KNIHY, BROŽURY, KALENDÁŘOVÁ VAZBA ...

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

POTISK TRIČEK, RAZÍTKA, velkoformátový tisk, řezání, polepy,
bannery, cedule, puzzle, potisk hrnečků...

VELKOFORMÁTOVÝ BAREVNÝ TISK, SKENOVÁNÍ A KOPÍROVÁNÍ
gra�cké práce, laminace, vazby, skládání výkresů...

VAZBA DIPLOMOVÝCH PRACÍ včetně zlacení, kopírování, tisk, vazby,
laminace, velkoformátové černobílé kopírování, skládání výkresů...

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2012
v Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

14. 1., 11. 2., 10. 3., 7. 4., 19. 5., 16. 6., 8. 9., 6. 10., 24. 11., 15. 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 listopad až březen od 9 do 17 hod.

duben až říjen od 8 do 19 hod. (pokladny do 18 hod.)
Vstupné: dospělí 120 Kč, zlevněné 90 Kč

Mimo sezónu 90 a 60 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!

Zoologická a botanická zahrada města Plzně
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


