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IRIS

Do řady zajímavých míst v Plzni se bylo mož-
no toho dne dostat za symbolických 28 

korun a lidé toho náležitě využili. Právě vrcho- 
lilo slunečné a velmi teplé babí léto, a tak ze-
jména tisíce rodin s dětmi měly jasno: stát-
ní svátek prožijeme mezi zvířátky v zoologické  
a botanické zahradě!

Od samého rána byly pokladny v obležení, 
nakonec nestačila ani všechna čtyři otevřená 
okénka hlavní pokladny a dvě na Vinicích. 

Takto popsal 28. říjen v zoologické a botanic-
ké zahradě např. zpravodajský server QAP:

 „Padl historický rekord! Přišlo přes 17 000 
lidí! A není se čemu divit. Vstupné do zoo bylo 
v rámci plzeňských oslav státního svátku jen 
28 Kč, děti do šesti let šly zadarmo. Běžně 
dospělí platí 140 Kč a dítě od tří let 100 Kč. 
Čtyřčlenná rodina s dvěma malými dětmi tak 
ušetřila 424 Kč, rodiče s většími dětmi pak 
368 Kč. 

Něco ale za něco. Lidé se museli smířit s fron-
tami jak u vstupu, tak uvnitř zahrady. Fronta 
před zoo byla pořádná. Návštěvníci si na vstu-
penku počkali i celou hodinu. Front si užili, bo-
hužel, ale i uvnitř areálu. Občerstvení a restaura-
ce nestačily tak silnému návalu. Automaty na pití 
byly brzy úplně vyprázdněné.

Stovky aut parkovaly na přilehlých loukách a od-
poledne se tvořily při odjezdu od zoo dlouhé ko-
lony.

I tak ale tisíce lidí prožily v plzeňské zoo krás-
ný slunečný státní svátek!“ 

Návštěvnost 28. října byla opravdu unikátní 
a vysoko překonala všechny dřívější rekordy 
v souvislosti s tímto státním svátkem. V roce 
2006, kdy mělo symbolické vstupné 28 korun 
premiéru, se návštěvnost zahrady přiblížila  
k 7 000 osobám. 

Nejvyšší zájem o zoo 28. října projevili před 
letošním maximem Plzeňané a další zájemci  
v roce 2010, kdy jich sem přišlo 8 293.

Obrovský počet lidí, který zavítal do zoolo-
gické a botanické zahrady 28. října 2013, se 
samozřejmě promítl i do celkové návštěvnosti  
v měsíci říjnu. Zahrada přivítala 42 885 lidí, 
což je také rekordní počet. V posledních devíti 
letech to bývalo 20 000 až 35 000 osob. 

Vedle 28. října zaznamenávají v poslední 
době vysokou návštěvnost také oslavy Dne dětí, 
ale i Velikonoc či První máje. 

Den vzniku samostatného československého stá-
tu byl v zoologické a botanické zahradě ale nejen ve 
znamení uvedené bombastické návštěvnosti. 

V pavilonu žiraf se uskutečnila vernisáž minivý-
stavy z díla karikaturisty Jiřího Wintera Neprakty. 

U tropického pavilonu pokřtily dětské pěvecké 
soubory ŠUMíci a ŠUM z Rokycan s M. B. Karpíš-
kem CD Cestovatel Kompásek a vystoupily pro 
návštěvníky. 

Veřejnost se pro letošní rok rozloučila s ko-
mentovaným krmením nosorožců, žiraf, hrošíků 
a šimpanzů. Naposledy v roce 2013 vyjel také  
v obvyklém jízdním řádu turistický vláček spojující 
zahradu s centrem města.                                (rd) 

Kaleidoskop

V Den vzniku samostatného československého státu 28. října
 přišlo do plzeňské zoologické a botanické zahrady 

neuvěřitelných 17 078 návštěvníků!

TOLIK LIDÍ NAJEDNOU ZDE JEŠTĚ NIKDY NEBYLO

TAK ZAsE ZA rOK, Ať žIJE 
PráZDNINOVá ŠTAfETA!

Jedenáctý ročník soutěžní hry s putováním 
po zajímavých místech Plzeňského kraje pro 
děti a mladé lidi Prázdninová štafeta byl opět 
slavnostně ukončen vyhlášením oceněných 
účastníků na mezinárodním veletrhu cestov-
ního ruchu ITEP ve sportovní hale Lokomoti-
va. Ve společnosti 120 vystavovatelů, z toho 
20 zahraničních. Již druhým rokem mezi 
nimi byla s informačním stánkem i Zoologic-
ká a botanická zahrada města Plzně. Pracov-
níkům propagačního oddělení dělaly spo-
lečnost populární krajta královská Boženka, 
želva ostruhatá a želvy zelenavé.

Organizačně se letošní Prázdninová štafe-
ta rozrostla o třetího spolupořadatele – obec-
ně prospěšnou společnost Plzeň 2015. I díky 
její nabídce několika zastávek Autobusu 2015 
a oživených zapomenutých a chátrajících kos-
telů výtvarnými pracemi studentů umění a de-
signu Západočeské univerzity bylo v tomto roč-
níku rekordních 24 nových cílů. Vyznačoval se 
ale i novinkami zásadními. Jeden z cílů museli 
mladí turisté najít podle GPS. A poprvé mohli 
účastnické listy posílat elektronicky. Prozatím 
si však na tuto možnost spíše zvykali.

Počet došlých účastnických listů znovu po-
tvrdil, že o prázdninové putování po kraji je 
stabilní zájem a za památkami a do přírody 
vyláká společně s dětmi, a to od věku několika 
měsíců, nejen rodiče, ale i prarodiče. 

K nejčastěji navštíveným cílům letos patřily Pe-
cihrádek s pokladem, kostel v Lukové, rozhledna  
v Heřmanově Huti, zřícenina hradu Lopata a Dobřív.

Předávání cen vylosovaným mladým turis-
tům bylo letos opravdu slavností – po několi-
kaleté přestávce se ho zúčastnil opět vrchol-
ný představitel Plzeňského kraje – náměstek 
hejtmana pro oblast školství, sportu, kultury 
a cestovního ruchu Jiří Struček. Jako každo-
ročně rozdal deset triček s emblémem Štafety 
a křestním jménem výherce na rukávě a předal 
hlavní cenu – zájezd do Disneylandu v Paříži vě-
novaný cestovní kanceláří BUS TOUR FOLTÝ-
NOVÁ. Radost z něho měla desetiletá Adéla 
Kulišanová z Plzně. Ocenění se dostalo i nej-
mladšímu účastníkovi letošního letního puto-
vání – devítiměsíčnímu Aleši Jindřichovi z Ho-
ražďovic. Nejvíce cílů stačila navštívit Anděla 
Kadlecová z Města Touškova. Za odměnu se 
podívá na Plzeňsko z letadla.

Na závěr slavnostního ceremoniálu na pó-
diu IX. ročníku veletrhu ITEP zaznělo od orga-
nizátorů a za potlesku nejen oceněných: „Tak 
zase za rok! At’ žije prázdninová štafeta!        

(fh) 

„Těší nás každoroč- 
ní velký zájem dětí 
a jejich rodičů i pra- 
rodičů poznávat krá- 
sy a zajímavosti 
Plzeňského kraje,“ 
prohlásil náměstek 
hejtmana Jiří Stru-
ček při předávání 
hlavních cen na me-
zinárodním veletr-
hu cestovního ruchu 
ITEP. 

Foto Jiří Koptík

Podle žebříčku agentury Czech Tourism si pl-
zeň-ská zoo v roce 2012 udržela příslušnost  
k TOP 10 turistickým cílům ČR. S 422 900  
návštěvníky obsadila deváté místo a mezi zoo-
logickými zahradami získala čtvrtou pozici.

Prvenství patří v žebříčku Pražskému hradu 
(1 623 000 návštěvníků), stříbrnou Zoo Praha 
navštívilo 1 285 500 lidí.

Větší návštěvnost než plzeňská zoo měly 
vedle pražské zahrady ještě ve Zlíně-Lešné 
(487 900 osob) a Ostravě (434 700).

Zoologická a botanická zahrada města Plz-
ně obhájila samozřejmě i postavení nejnavště-
vovanějšího turistického cíle Plzeňského kra-
je, jímž je nepřetržitě od roku 2003. Plzeňský 
Prazdroj, který s ní patří k „turistickému zlatu“ 
Plzně a kraje, si přišlo v roce 2012 prohlédnout 
270 000 lidí. 

Hlavní novinkou a návštěvnickým magnetem 
v plzeňské zoologické a botanické zahradě byla 
v roce 2012 expozice Svět v podzemí.               

(rd)

Plzeňská zoo opět mezi TOP turistickými cíly Čr!
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Po třech pozorovacích srubech u přezimo-
vacích obůrek pro jelení zvěř a stanici pro 
handicapované živočichy v Klášterci je soví 
voliéra v Borových Ladách pátou stavbou 
Zoologického programu Národního parku  
a chráněné krajinné oblasti Šumava. Od je-
jího otevření 1. května 2013 do podzimního 
uzavření a přestěhování ptáků do Ekologic-
kého centra v Klášterci si ji prohlédlo 53 000 
návštěvníků. Náklady na její vybudování do-
sáhly osmi milionů korun a její výstavbu pro-
vázela vážná havárie, když pod tíhou sněhu 
a vlivem silného větru se zřítil v březnu 2012 
hlavní nosný sloup. Podle představitelů NP  
a CHKO Šumava se jedná o největší pta-
čí voliéru v ČR. Dvě velké průchozí volié-
ry obývají neagresivní sovy a další čtyři se 
staly domovem pro zbývajících osm druhů 

těchto opeřenců a také pro poštolku obec-
nou, v celkovém počtu 20 jedinců. Sovy za-
půjčily zoologické zahrady v Ohradě u Hlu- 
boké nad Vltavou a  Plzni, které na Zoologic-
kém programu Národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava spolupracují od jeho 
spuštění. Všechny sovy chované v Borových 
Ladách  žijí volně v šumavské přírodě, ale 
pro svůj způsob života se s nimi návštěvníci 
jen těžko potkají. Puštík bělavý  je symbolem 
návratu původních šumavských živočichů do 
současné krajiny. Počátkem 20. století odsud 
vymizel. V 90. letech vznikl projekt na  opětov-
né vytvoření reprodukce schopné populace.  
O návrat puštíka bělavého do pohraničních 
hor se snaží též bavorští a rakouští ochraná-
ři přírody. Šumava a Bavorský les tvoří jihozá-
padní hranici jeho evropského rozšíření. Pro 
svoji vzácnost je zvláště chráněným druhem.  

Součástí sovince je specializované infor-
mační centrum NP a CHKO Šumava výstiž-
ně nazvané Bubo bubo, což je latinské po-
jmenování výra velkého – největší evropské 
sovy.                                                        (zh)

Kaleidoskop

CITáT TOhOTO ČÍsLA:
svět je krásný a stojí za to o něj bojovat.

Ernest hemingway 

Studenti třetích a čtvrtých ročníků Gym-
názia VBN v Prievidzi na Slovensku jezdí 
pravidelně na podzim na geografickou ex-
kurzi do Čech. Stálou zastávkou při ní je  
též plzeňská zoologická a botanická zahra-
da. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy si zde 
objednali i výukové programy Environmen-

tálního centra Lüftnerka na téma etologie  
a šelmy. Jeden z iniciátorů exkurzí – pe-
dagog RNDr. Milan Barta – k poděkování 
za obohacení prohlídky zahrady připojil  
i vzkaz: “Ak sa nič zvláštne nestane, určite 
radi opäť prídeme!“                             

(hy)

sovy v Borových 
Ladách lákají 

fOTO NA TITULNÍ sTrANĚ:
Desetiletá šimpanzí slečna Bamia. 
Autorem všech fotografií bez uvedení 
jména je Jaroslav Vogeltanz.

Stejně jako loni i letos během hlavní návštěv-
nické sezóny ožila osmkrát pravěká vesnička 

nedaleko statku Lüftnerka v plzeňské zoologické 
a botanické zahradě. Konaly se zde Dny pravě-
kých technologií v rámci projektu „Život a ře-
mesla v pravěku a raném středověku“. Soutěžní 
dny byly určené především dětem a školní mlá-
deži. Prostřednictvím her a soutěží se dozvídaly 
zajímavosti ze života pravěkých lidí. Druhou for-
mou byly odbornější akce fungující zároveň jako 
jakési pracovní dílny. Lektoři při nich na jednot-
livých stanovištích předváděli řemeslné umění  
a zároveň se snažili návštěvníkům odhalit dnes 
již povětšinou pozapomenuté technologie. Prá-
vě při tomto programu připomínala osada sku-
tečně funkční vesničku.

Pro vytvoření autentického prostředí vysadili 
botanici zoologické a botanické zahrady v okolí 
pravěkých příbytků dobové plodiny, barvířské 
rostliny, ale i plevele doložené z českých arche-
ologických lokalit. 

Díky podpoře zoologické a botanické zahrady 
a dotaci od Odboru kultury Magistrátu města 

Plzně mohl projekt oživlé pravěké vesničky zů-
stat i v roce 2013 nekomerční a na vysoké od-
borné úrovni.                                                 (rt) 

Jako ve skutečném středověku

Už to začalo! Do blízkosti pokladny plzeňské 
zoologické a botanické zahrady „přilétl“ nový 

přírůstek. Na kaštan tam usedl ALbatros hliníko-
vý, který se zrodil z hliníkové fólie, nápojových 
plechovek a záclonových tyčí v ZŠ Ludvíka Oče-
náška v Dolní Bělé. Tímto happeningem v zoo 
zahájili zdejší žáci společně se zástupcem ředi-
tele Jaroslavem Bicanem další ročník sběru hli-
níku, který vyvrcholí na jaře 2014 na počest Dne 
Země. V loňském roce sebrali 421 kg této suro-
viny, nejpilnější byla se 77 kg Eliška Houšková 
ze 4. třídy.  Pod odborným vedením se pak děti 
dozvěděly mnoho zajímavého o životě a cho- 
vu zvířat. Nejvíce se všem líbilo v nově uprave-

né expozici zamě- 
řené na Austrálii, Tas- 
mánii a Nový Zéland. 

Celkem se podařilo 
zásluhou sběrové akti-
vity organizované časo-
pisem IRIS v letošním 
roce zachránit 1 770 kg 
převážně potravinářské-
ho obalového hliníku. 
(Loni to bylo 1 660 kg.) 
Největší zásluhu na tom 
mají tradičně žáci a oby- 
vatelé z Města Touš-

kova – 805 kg – a samozřejmě také děti z již 
zmíněné Dolní Bělé, rovněž na severním Plzeň-
sku. Razantně se ke sběrové aktivitě letos připojili 
žáci z 31. ZŠ v Plzni, kteří dokázali naplnit hliní-
kem středně velký kontejner. Pochvalu si zaslouží 
také studenti z plzeňského Masarykova gymná-
zia – 130 kg, Dům dětí a mládeže Radovánek  
v Žihli – 125 kg a děti z 91. MŠ v Plzni – 120 kg. 
Nejpilnějším jednotlivcem se 7 kg se stal Jan Lont-
schar ze Zruče. A ještě dvě zajímavosti: V jednom 
případě hliník připutoval balíkem České pošty  
a nejvzdálenějšími sběrači byli obdobně jako loni 
žáci ze ZŠ v jihočeské Sedlici.                       (b-h)  

Foto Jaroslav Bican

sbíráme pilně hLINÍK

ALbatros přiletěl z Dolní Bělé

Určite radi opäť prídeme
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Letos státní svátek Dne české 
státnosti (28. 9.) připadl na so-
botu. Jaká bude návštěvnost, 
přemýšleli pořadatelé již tra-
diční akce Za medvědy přes tři 
světadíly. Byli mile překvape-
ni. Počasí návštěvě zoologické 
zahrady přálo, a tak terasa nad 
medvědím výběhem byla po 
několika letech opět zaplněná 
soutěžícími. Soutěžní byl ov-
šem celý příchod k tomuto fi-
nálnímu stanovišti. Procházka 
africkými a asijskými expozi-
cemi po soutěžní naučné stez-
ce byla tak dvojnásob pouč-
ná a zajímavá. A její účastníci 
prokázali, že toho o živočišné 
říši i plzeňské zoo vědí oprav-
du hodně. To ostatně potvrdila  
i další „zvířecí“ naučná stezka 
v rámci odpoledního programu 
následující sobotu věnovaného  
Mezinárodnímu dni zvířat. A po- 
něvadž se už dětští návštěvní-
ci učí ten den přicházet do pl-
zeňské zoologické a botanické 
zahrady s oblíbenými zvířecími 
plyšáky, pořadatelé přemýšlejí, 
zda se za rok nepokusit o ply-
šákový rekord se zápisem do 
české knihy rekordů.                   

 (jh) 

Kaleidoskop

Na stezkách 
se ve v ědomostech 

neklopýtá

List z herbáře

V minulém čísle čtvrtletníku IRIS jsme si v se-
riálu dvojic volně rostoucí druh – pokojová 

rostlina představili árón plamatý a zmijovec in-
dický. Do stejné čeledi árónovitých patří i známá 
pokojová květina kala neboli kornoutice ethiop-
ská (Zantedeschia ethiopica) původem z Afriky 
a její u nás rostoucí příbuzný – mokřadní druh 
ďáblík bahenní (Calla palustris). 

Je to až 30 cm vysoká vytrvalá rostlina s ná-
padně velkými srdčitými, dekorativními listy. 
Roste na bahnitých březích vodních toků, ryb-
níků, v slepých ramenech řek, na pokrajích ra-
šelinišť a v mokřadních olšinách s kyselou na 
živiny bohatou půdou. Melioračními zásahy do 
krajiny v druhé polovině 20. století byla řada po-
tenciálních míst jeho výskytu zlikvidována. Jde 
o jednoděložnou bylinu s velkým množstvím 
květů shloučených do květenství (palice) v ne- 
uzavřeném uvnitř bílém a vně zelenavém toul-
ci. Většina květů je oboupohlavná, k vrcholu  
2 až 3 cm dlouhé palice přecházejí v pouze sam-
čí květy. V našich podmínkách kvete nejčastěji 
od května do června. Celá rostlina je jedovatá, 
nejjedovatější je oddenek, který může dorůstat 

až délky kolem půl metru. To ďáblíku umožňu-
je snadné vegetativní množení a ve vhodných 
podmínkách vytváření souvislých porostů. Plo-
dy jsou sytě červené bobule se 4 – 10 semeny 
uspořádané do plodenství.

V ČR se ďáblík bahenní vyskytuje roztrouše-
ně od nížin do podhorských oblastí. Je záko-
nem chráněnou rostlinou jako ohrožený druh. 
V západních Čechách jsou významné lokality 
jeho výskytu v Kateřinské kotlině v Českém lese  
a v Sokolovské pánvi.

Pokojová kala bývala v dřívějších dobách 
ozdobou prakticky každého příbytku. S roz-
šířením ústředního vytápění (suchý vzduch 
jí nesvědčí) se její pěstování silně omezilo.  
V současné době však prožívá renesanci jako 
součást svatebních kytic. Vedle tradičních bí-
lých toulců dokáží moderní hybridy nabíd- 
nout i toulce barevné – právě moderní sytě 
žluté a růžové – a také květiny vonící.    (zh)
Ďáblík bahenní (nahoře)
Foto Lenka Pivoňková
Kornoutice – kala (dole)
Foto (repro) 

V bahně i ve svatebních kyticích

Počítáme-li řádné ročníky říjnového rekreač-
ně-recesního běhu Kilometrovkou po šesti  
(v roce 2003 se běžel nultý ročník), byl ten le-
tošní desátý. Přesto nescházelo mnoho a ju- 
bilejní ročník se nekonal. Postihla ho orga-
nizační krize. Nakonec byl zachráněn, i když 
doslova v hodině dvanácté. A to především 
zásluhou MVDr. Radka Protivy, jeho manželky  
a spolupracovníků z veterinární kliniky RPVET. 
Nejenže se postaral o celou odbornou část zá-
vodu, ale dokázal sehnat i značkové ceny Hills 
pro soutěžící. Přišlo jich sice o něco méně než  
v posledních letech, ale výbornou atmosféru 
celého odpoledne to vůbec nepoznamenalo. 
Čas, kdy porota sčítala body, hledala nejmlad-
ší a nejstarší dvounohé i čtyřnohé psí běžce  
a vypisovala diplomy a čestná uznání, vypl-
nily ukázky výcviku služebních psů v podání 
psovodů Městské policie Plzeň.                      

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

Štěkající Kilometrovka

V pátek 6. září se uskutečnila Mezinárodní noc 
pro netopýry poprvé také v Lochotínském amfi-
teátru v Plzni. Její účastníci se dozvěděli mnoho 
zajímavých informací o životě těchto nočních lé-
tajících savců, jejich výzkumu a ochraně. 

Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční 
akcí určenou široké veřejnosti, kterou každo-
ročně vyhlašuje sekretariát dohody o ochra-
ně netopýrů v Evropě  EUROBATS. Původní Ev-

ropská noc pro netopýry se letos 
rozšířila i na další kontinenty  
a stala se tak akcí celosvětovou. 

Při pořádání „lochotínské ne-
topýří noci“ se spojilo několik 
organizátorů – především Zoolo-
gická a botanická zahrada města 
Plzně, Agentura ochrany přírody a kra-
jiny – Správa Chráněné krajinné oblasti Český les 
a Krajské středisko Plzeň. Akci, kterou navštívilo 
ke stovce lidí, finančně podpořil Plzeňský kraj .

(vm), foto Bohumil Mášek

Netopýři v letním kině
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Okénko do historie

Již vícekrát jsem se setkal z otázkou: „Jak to, že 
50. narozeniny? Vždyť jsme nedávno viděli kni-

hu 80 let Zoo Plzeň“? Obě data si ale neodporují. 
Padesát let se zoo nachází v současném místě 
na Lochotíně, ovšem její vznik v Doudlevcích je 
spjat s rokem 1926. Zde byla před 87 lety zalo-
žena po liberecké zoo jako druhá zoologická za-
hrada v tehdejším Československu.

Zoo, tehdy součást Parku kultury a oddechu 
(PKO), se nastěhovala do blízkosti západního 
okraje Lochotínského parku na místo bývalé in-
seminační stanice. Před válkou bylo toto území 
součástí majetku rodiny podnikatele Kodeta.  
V areálu se nacházelo několik budov (i v době 
existence zoo dokonce z části obydlených). Ně-
které slouží dodnes, včetně unikátního statku 
Lüftnerka, jiné postupně zanikly. V sousedství 
zoo již existovala botanická zahrada – otevřena 
byla v roce 1961, rovněž jako součást PKO. Na 
severovýchodě ji ohraničoval lochotínský amfi-
teátr, který je od roku 1997 její součástí. S měs-
tem ji spojovala Pionýrská železnice.

V únoru 1958 vypracovala Zoo Praha, konkrét-
ně Dr. Purkyně a Ing. Turek (jeho poradní hlas 
hrál roli i při vzniku dalších zoo) pro město Plzeň 
„Investiční úkol na výstavbu zoologické a bota-
nické zahrady v Plzni“.

Budování nové zoo začalo již v roce 1959. Mezi 
hlavní úkoly v jejích začátcích logicky patřilo vy-
týčit její budoucí území a oplotit je. Velké disku-
se se vedly nad tím, které objekty zrekonstruovat, 
jaké zbourat a nahradit je novostavbami. Na jedné 
z mnoha porad o dostavbě PKO dne 19. června 

1961 padl názor na protažení zoo až k radčickému 
zámečku; restaurací se měla stát vila Tereza.

První vedoucí lochotínské zoo Josef Hájek 
převedl na stále ještě staveniště malý kolektiv 
zaměstnanců a nevelké množství zvířat. Pracov-
níkům zahrady pomáhali brigádníci, především 
Škodováci a pionýři. Před otevřením zde bylo 
odpracováno 76 896 brigádnických hodin. Para-
doxní součástí zoo byla roky i norčí farma. Zpo-
čátku byla pro návštěvníky přístupná pouze ne-
velká přední část areálu: opuštěná inseminační 
stanice – dnešní Tropický pavilon, stodola mě-
nící se postupně v pavilon šelem, Kodetova vilu 
a druhá stodola – dnes expozice věnovaná Ma-
dagaskaru. Bylo to asi 20 procent celkové výmě-
ry nové zoo. Expoziční prostor na dlouho končil 
výběhy psovitých šelem a lam krotkých poblíž 
dnešní restaurace Kiboko.

Zatímco v roce 1926 byla plzeňská zahrada te-
prve druhou v tehdejším Československu, v roce 
1963 zde existuje už početná síť zoo, takže se 
plzeňská stává jednou z nejnovějších.

Stěhování zvířat na Lochotín bylo stanoveno 
na období od 30. září do 7. října 1963.

Na novou zoo čekali Plzeňané téměř dva roky, 
takže na slavnostní otevření 14. října přišlo na  
6 600 návštěvníků. Po slavnostním projevu ře-
ditele PKO Zdeňka Rýdla přestřihl bílou pásku 
předseda Městského národního výboru Gustav 
Rada. Celková návštěvnost do konce roku byla 
31 089 lidí. Zahrada krátce po přestěhování na Lo-
chotín prožila i tragickou událost: nezbednému dí-
těti utrhli medvědi hnědí ruku v ramenním kloubu, 
neboť ji prostrčilo skrz docela řídkou mříž.

Posledním zvířecím pamětníkem doudlevec-
ké zoo byl zřejmě kojot, který uhynul v polovině 
70. let. K nejdéle žijícím zvířatům na Lochotíně 
patří želva matamata třásnitá, jež je zde od roku 
1973, samice krokodýla čelnatého (1974) a část 
skupiny plameňáků chilských (1975). Věkově se 

jim blíží i želvy ostruhaté, které přišly na svět ko-
lem roku 1969, v Plzni jsou ale až od roku 1995.

Šimpanze chová plzeňská zoo od prosince 
1964. Pumy a jaguár se poprvé narodili roku 
1970, první lochotínská lvíčata o rok později; to 
rovněž dorazil první tygr; jediný kdy chovaný led-
ní medvěd přicestoval roku 1972. 

K největším chovatelským událostem za 
uplynulých 50 let patří první českosloven-
ské rozmnožení anakondy velké v roce 1984  
a kajmana paraguayského v roce 1980, národní 
provoodchovy plameňáků (1983) a zoborožce 
černobílého (1976). Dále odchovy ocelotů vel-
kých, sovic sněžných, hyen žíhaných, kondora 
krocanovitého, želv ostruhatých (téměř 600), 
77 krokodýlů čelnatých, na 120 tučňáků Hum-
boldtových, několika druhů malých varanů, na 
20 druhů rozmnožených želv, včetně želvy pa-
voučí, paprsčité či egyptské, prosperující je chov 
holuba růžového. Jediným úspěšně odchova-
ným šimpanzem je samička Bamia (2003); pět 
mláďat odchovala ussurijská tygřice Tsamara 
(2005, 2011). Mezi ojedinělá zvířata v lochotín-
ské historii zoo patří želva sloní, medvěd lední, 
baribalové, leguán nosorohý, poloopice poto, 
fretka kočičí, více než 15 forem krokodýlů, mara-
bu indičtí, kaloni kladivohlaví, damani rudohlaví  
a stovky dalších. 

V čele lochotínské zoo dosud stálo devět 
mužů a jedna žena; poslední čtyři s titulem ře-
ditele, prvních šest ve funkci řádného nebo za-
stupujícího vedoucího. Nejdéle působícím ředi-
telem je Ing. Jiří Trávníček (1996 – dosud). S jeho 
osobou jsou spojené bouřlivé změny ve vzhledu 
a skladbě zvířat. Od roku 1997 přesahuje roční 
návštěvnost trvale laťku 200 000 osob, od roku 
2003 je to 300 000 a počínaje rokem 2007 do-
konce 400 000 lidí. V roce 2010, kdy zde měly 
premiéru žirafy a nosorožci, byla plzeňská zoo 
druhou nejnavštívenější zoo ČR a SR.

Půl století na Lochotíně
Mgr. Martin Vobruba

Pojedenácté od roku 2001 snesla samička kro-
kodýla čelnatého v expozici Akva-tera plzeňské 

zoo vajíčka, podesáté se vyklubala mláďata, pode-
váté byla odchována. Tentokráte to byli tři kroko-
dýlci, vylíhli se v červenci 2013. 
Krokodýl čelnatý je nejmenší druh pravých kroko-
dýlů, původem ze západní Afriky. Délka dospělého 
samce nepřesahuje 1,9 m.

Plzeňská zoo chová rodičovský pár a vždy něko-
lik mláďat. Samice přišla do zoo podle evidence už 
počátkem roku 1974 z odchytu ve volné přírodě. Je 
jí nejméně 40 let a vzhledem ke svému původu je 
geneticky velmi cenná. Spolu se želvou matama-
tou a plameňáky patří k nejdéle žijícím a věkem 
nejstarším obyvatelům plzeňské zahrady.

V roce 1997 získali plzeňští teraristé z pražské 
zoo současného chovného samce, otce zmíně-
ných mláďat. Po určitý čas byly v Plzni dokonce 
dva chovné páry, ale jeden byl v roce 2002 po-

skytnut liberecké zoo. 
K prvnímu vylíhnutí a současně odchovu do-

šlo, jak již bylo zmíněno, v roce 2001. Štědrými léty 
byly roky 2009 s 18 odchovy a 2006 se 16 mlá-
ďaty. Jde o pozoruhodný chovatelský úspěch. Po-
čtem snůšek i odchovaných mláďat se jedná o nej-
úspěšnější pár jakýchkoliv krokodýlů v prostředí 
českých zoo všech dob!

Rodiče mláďat žijí v návštěvnicky nepřístupné, 
klidné, chovatelské části expozice Akva-tera. 

V roce 1980 se v Plzni vylíhl dokonce vůbec prv-
ní krokodýl v prostředí československých zoo – je-
den kajman brýlový paraguayský. Odchov jaké-
hokoliv krokodýla není v zoologických zahradách 
běžnou událostí.

V Plzni je chován dále krokodýl siamský a kaj-
man pralesní. 

Jednoho z krokodýlků čelnatých narozených 
v červenci 2013 – celkově již 77. plzeňské mládě 

– pokřtila v rámci podzimní parlamentní volební 
kampaně mecenáška umění Meda Mládková 
jménem Dundee. Paní Meda (na snímku zleva  
s chovatelem J. Doxanským a ředitelem zoolo- 
gické a botanické zahrady Ing. J. Trávníčkem) je 
od loňského léta také patronkou lva berberské-
ho Matýska.                            Mgr. Martin Vobruba

Akva-tera

NEJPLODNĚJŠÍ Pár KrOKODýLů má PLZEňsKá ZOO! 

Foto Martin Vobruba

Foto archiv
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Dne 24. října byl v Zoologické a botanické 
zahradě města Plzně slavnostně otevřen 

projekt nazvaný Naučnými stezkami za jedi-
nečnostmi Šumavy a Bavorského lesa. Jed-
ná se o historicky první přeshraniční aktivitu 
zde realizovanou. Většinu potřebných finanč-
ních prostředků poskytla Evropská unie pro-
střednictvím Dispozičního fondu Cíle 3 ČR  
- Svobodný stát Bavorsko. Přípravné práce na 
projektu začaly ve spolupráci s Euregionem 
Šumava a Správou Národního parku a chrá-

něné krajinné oblasti Šumava již na počátku 
roku 2012, dokončen byl letos v září. 

Prostřednictvím šesti dvojjazyčných infor-
mačních tabulí instalovaných u výběhu zub-
rů představuje hlavní přírodní zajímavosti 
Šumavy a Bavorského lesa. Ty z obou pohoří 
vytvářejí uprostřed Evropy území mimořádné-
ho biologického a turistického významu. Ná-
vštěvníkovi jsou představena zdejší ledovcová 
jezera, rašeliniště – zde zvaná slatě, seznámí 
se s vývojem lesů od přirozených smíšených 
porostů až po dnešní hospodářské smrčiny. 
Dozví se, jaké významné zvířecí druhy obýva-
jí obě pohraniční pohoří. Texty doplňuje řada 
fotografií, mezi jejichž autory nechybějí ani 
taková jména jako Jan Kavale nebo Jaroslav 
Vogeltanz. 

Zejména k výukovým účelům je určena na-
učná stezka o 12 zastaveních umístěná nad 
statkem Lüftnerka. Její návštěvníci budou mít 
možnost si vyzkoušet i svoje vědomosti o obou 
pohořích. Po jejím projití získají ucelené základ-
ní znalosti o Šumavě a Bavorském lese, přede-
vším o jejich živé přírodě. I zde jsou všechny 
texty v českém a německém jazyce. Sou-
visející botanická expozice znázorňuje pří-
rodní šumavské lesy se smrky, buky, javory 
kleny a jedlemi v kontrastu se smrkovými 
porosty a zvolna se obnovujícími lesy zniče-
nými v minulých letech kůrovcovou kalami-
tou a orkánem Kyrill, který se přes ČR pře-
hnal počátkem ledna 2007.

Na naučnou stezku navazuje další botanic-
ká expozice, jež bude od příštího jara zná-
zorňovat šumavské bezlesí s květnou loukou  

i smilkovými pastvinami. Šumava totiž nejsou 
jen hluboké lesy, ale její významnou součástí 
je právě i tzv. bezlesí, do druhé světové vál-
ky využívané pro skromnou zemědělskou 
produkci. V současné době se sem opět po-
stupně vracejí pasoucí se stáda skotu a ovcí. 
Mnohé louky jsou domovem vzácných květin 
a živočichů.

Představení Šumavy a Bavorského lesa je 
pilotním projektem šířeji pojatého programu 
společné propagace nejzajímavějších turistic-
kých cílů v Plzeňském kraji, na Šumavě a v ba- 
vorském příhraničí. V roce 2014 bude pokra-
čovat Bavorskými dny v Zoologické a botanic-
ké zahradě města Plzně a její cílenou propa-
gací u bavorských sousedů.

Projekt Naučnými stezkami za jedinečnost-
mi Šumavy a Bavorského lesa chce návštěvní-
ky nejen informovat o tomto unikátním a vel- 
mi zajímavém území, ale především v nich 
vzbudit zájem je osobně navštívit a poznat. 
Na rozdíl od cizokrajných míst není vzdálené 
tisíce kilometrů letadlem nebo lodí. Z Plzně 
je sem něco kolem sta kilometrů a na obje-
vení zdejších pozoruhodností stačí i víken-
dový výlet. 

Slavnostního otevření stezek se zúčastni-
la početná delegace z Bavorska z oblasti Lohber-
gu a klimatických lázní Arrach v čele s jedna- 
osmdesátiletým MVDr. Hansem Aschenbren- 
nerem. Tento významný bavorský veterinář  
a biolog významnou měrou přispěl k návratu  
tetřeva hlušce do přírody Bavorského lesa  
a k poznání jeho života a životních nároků.  

František Hykeš

Za Šumavou a Bavorským lesem do plzeňské zoo

Na rozhraní léta a podzimu obohatily kolekci 
zvířat plzeňské zoo dvě samice gazely perské ze 
Zoo Görlitz v Sasku. Naproti tomu do ústecké zoo 

odjela poslední samička aligátora severoame-
rického (mississipského), čímž uvolnila terári-
um dvojici dvouletých krokodýlů čelnatých. Do 
světa vyrazily i dva páry prasat savanových, od- 
chovaných letos jako třetí vrh rodičů Edy a Rů-
ženky. S mateřskou zoo se rovněž rozloučil mla-
dý velbloud Viktor. 

K zajímavým podzimním mláďatům patří de-
vět krajt královských v expozici Akva-tera nebo 
po čase další madagaskarská želva pavoučí.

V Tropickém pavilonu má s mládětem pre-
miéru kuandu obecný – jihoamerický stromový 

příbuzný dikobrazů. Po zlínské zoo je plzeňská 
zahrada rozmnožila jako druhá v ČR.

Hned dvě mláďata udělala radost chovate-
lům afrických kopytníků. Koncem října přivedla 
na svět samičku chovná samice antilopy kudu 
velkého. Počátkem listopadu porodila klisna 
zebry Chapmannovy malého hřebečka. Je to 
„pozdrav“ od samce Hopa, který v létě odces-
toval na „vejminek“ do jiné zoo.                 (mv) 

 mláďata se rodí 
i na podzim

Znáš Šumavu a Bavorský les?
NAUČNÁ S TE ZK A

Motto: Krajiny národních parků Šumava a Bavorský les jsou součástí téhož pohoří. Jsou sourozenci, ale nikoliv dvojčata. Zde, v srdci Evropy, nachází divoká příroda znovu svůj domov.

Zastavení 1.

Kde jsi? V zeleném srdci Evropy!
Pro svoji lesnatost, rozlohu a polohu „uprostřed“ Evropy 
jsou  Šumava a Bavorský les právem nazývány zeleným srd-
cem Evropy. Jako velká přírodní továrna na kyslík také  ze-
lenými plícemi Evropy. Oba orgány mají životně důležitou 
funkci a podle toho bychom se měli k tomuto jedinečnému 
a na přírodu stále bohatému území obklopenému civilizo-
vaným a industrializovaným světem chovat.

Šumava a Bavorský les jsou hraniční hvozdy, i když dnes 
jimi vede jen hranice administrativní, nikoliv nepřátelská 
a nepropustná. Ostatně archeologické nálezy naznačují, že 
od pravěku do středověku Šumava a Bavorský les spíše lidi 
spojovaly, než rozdělovaly.
Snad žádné další pohoří u nás nemělo štěstí na tolik ob-
divovatelů z řad umělců jako právě Šumava. Vzpomeňme 
jen ty nejznámější – česko-německého spisovatele Karla 
Klostermanna, rakouského spisovatele Adalberta Stiftera 

či Bedřicha Smetanu; ten na Šumavě čerpal inspiraci nejen 
pro operu Čertova stěna ale i pro oslavu vpravdě národní 
řeky Vltavy.
Žádné naše další pohoří nemůže nabídnout jako Šumava 
ledovcová jezera. Nachází se v ní náš nejznámější prales 
Boubín. Neodmyslitelně k ní patří rašeliniště, zde nazýva-
ná slatě, stejně jako drsné pláně, hluboké lesy přerušované 
loukami a pastvinami, na něž se pozvolna navrací barevná 
pestrost rozkvétajících bylin…
Pojďme a vydejme se do těchto míst na českém a bavorském 
pomezí. Následujících 12 zastavení naučné stezky vám bude 
dobrým průvodcem. Ale poznat tento kraj, porozumět mu, 
uložit si jej do paměti i do srdce znamená jediné. Vydat se 
za ním. Navštívit ho, spřátelit se s ním a respektovat ho…

Jako součást našeho pohraničního horského valu není 
šumavské pohoří osamocené. Na severozápadě a na 
jihovýchodě na ně navazují další dvě horstva, která 
jsou od Šumavy oddělena horskými průsmyky.

Víte, která  dvě pohoří to jsou?

A ještě prémiová otázka pro znalce Šumavy: 
Jak se jmenují oba výše zmíněné průsmyky?

Ověřte si své znalosti:

Kdo je přesvědčen, 
že jde o Novohradské hory a Český les 

a dokonce ví, že Šumava na 
jihovýchodě začíná Vyšebrodským 

průsmykem a na severozápadě končí 
průsmykem Všerubským, má nejen 
pravdu, ale i velmi dobré zeměpisné 

vědomosti.

3 Panorama Šumavy.

Foto Jaroslav Vogeltanz

1 Zádumčivá Šumava.

4 Panorama Bavorského lesa.

HLAVNÍ PARTNEŘI PROJEKTU
DAS PROJEKT WURDE GEFÖRDERT DURCH

VE SPOLUPRÁCI S NÁRODNÍM PARKEM A CHRÁNĚNOU KRAJINNOU OBLASTÍ ŠUMAVA A NÁRODNÍM PARKEM BAVORSKÝ LES 
REALIZOVÁNO V LETECH 2012 AŽ 2013.

DAS PROJEKT WURDE IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM NATIONALPARK, DEM LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET ŠUMAVA 
UND DEM NATIONALPARK BAYERISCHER WALD IN DEN JAHREN 2012 BIS 2013 REALISIERT. 

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.
„INVESTICE DO BUDOUCNOSTI“

GEFÖRDERT AUS MITTELN DER EUROPÄISCHEN UNION, FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG.
„INVESTITION IN IHRE ZUKUNFT“
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2 Boubínský prales.

Kuandu obecný

Antilopa kudu 

Zebra Chapmannova
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Kmotři se představujíMějte i Vy v zoo své zvířátko!
Stačí si vybrat a zavolat 378 038 303 (325).

Setkání kmotrů zvířat v plzeňské zoo v roce 
2013 ponese zřejmě nálepku nejdeštivějšího 

v jeho historii. Snad podobný ráz mělo setkání 
naposledy v roce 2001, kdy museli jeho účast-
níci vyhledat azyl v rozestavěných expozicích  
a zázemí afrického nočního pavilonu. 

Přes vydatný déšť přišla do zahrady 18. září 
přibližně stovka zvířecích patronů. Úvodní část 
se proto konala v největší místnosti plzeňské 
zoo – v sále staročeské restaurace na statku 
Lüftnerka. Po tradiční besedě s ředitelem Zoo-
logické a botanické zahrady města Plzně Ing. Ji-
řím Trávníčkem následovalo milé kulturní okén-
ko. Mezi kmotry přišli zástupci západočeských 
spisovatelů s autorským čtením svých próz  
i ukázek poezie. Pan Milan Čechura pobavil fe-
jetonem s názvem Psí statistika, MUDr. Václav 
Gruber přečetl Povídání o kočičce a pejskovi  
a Mgr. Jiří Hlobil, pro něhož není zoo nezná-
mým prostředím, se ve své literární ukázce ptal 
Proč není v ZOO krtek?.

Při komentovaných prohlídkách se skupiny 
kmotrů podívaly za známými i novými obyvate-
li zoo, navštívily psy dingo, kondory, chýši Chu-
ruata a mnoho dalšího. 

Dosavadní počet adopcí dosáhl na pod-
zim 2013 čísla 1 163. Platných adopcí uza-
vřených či prodloužených za posledních 12 
měsíců bylo na 320. 

K zajímavým novým adopcím patří např. 
kmotrovství lelkouna sovího či čáje obojkové, 

jakožto atraktivních a přitom opomíjených ptá-
ků. Z málo frekventovaných zvířat se kmotrů za 
poslední půlrok dočkal pásovec kulovitý, bu-
runduk či krysa obláčková.                          (mv)      

 

s nálepkou nejdeštivějšího setkání

LELKOUN sOVÍ je pták velikosti holuba žijící  
v párech v Austrálii a částečně Tasmánii. Vysky-
tuje se v krajině s křovisky a stromy. Nevyhýbá 
se ale ani obydleným místům. Má noční aktivi-
tu, dokonalé krycí zbarvení, které napodobuje 
kůru. Ve dne sedí strnule na stromech a připo-
míná uschlou větev. 

Hnízda si staví ve větvích, skalních výčnělcích  
a na pahýlech stromů. Živí se drobnými obratlovci 
a hmyzem. Kořist aktivně neloví, ale vyčkává až se 
k němu dostatečně přiblíží.                                 (we)

ČáJA OBOJKOVá připomíná hrabavé ptáky, ale 
patří mezi vrubozobé. Doma je ve středním pásu 
Jižní Ameriky, kde žije v bažinách, u jezer, lagun  
a na zaplavovaných plochách. Je poměrně velká  
– její hmotnost se pohybuje kolem 4,5 kg. Zajíma-
vostí jsou dva ostré dlouhé zahnuté ostruhy v ohbí 
křídel, které zřejmě slouží k boji o teritorium. Dlou-
hé prsty umožňují chůzi po vodní vegetaci. Živí se 
převážně rostlinami, ale nepohrdne ani drobnými 
živočichy. Už týdenní mláďata se dokážou sama na-
krmit. Pták vydává pronikavý zvuk „čája“ slyšitelný 
na vzdálenost až tří kilometrů. Je velice ostražitý, 
upozorní na každého vetřelce, za což ho v kombina-
ci s hlasovým projevem nemají rádi lovci.  Právě pro 
tyto  vlastnosti je někde chován jako „hlídací pes“.                                                                                                    

(wh)                                                                                                               

Základní organizace Českého svazu ochránců 
přírody ve Vlašimi ve Středočeském kraji pat-
ří k nejaktivnějším v ČR. Provozuje rovněž zá-
chrannou stanici pro handicapované živočichy. 
V její nové expoziční části najde nový domov 
také málem zabitý orlovec říční s finským or-
nitologickým kroužkem zachráněný na západě 
Čech. V polovině září ho našli obyvatelé obce 
Malonice u Stříbra. Pták měl ošklivě popále-
né levé křídlo elektrickým proudem a muselo 
mu být amputováno. Poté pobýval nějaký čas  
v záchranné stanici Dobrovolného ekologické-

ho spolku ochrana ptactva v Plzni. Další jeho 
cesta měla směřovat do liberecké zoo, ale zde 
o něj zřejmě přestali mít zájem, takže se jeho 
novým domovem stane právě Vlašim. O nálezu 
byli informováni i finští ornitologové, ale proza-
tím nereagovali.

Orlovec říční je středně velký dravý pták, který 
zejména na podzim a z jara přelétává přes úze-
mí naší republiky. Jeho hnízdění u nás nebylo 
zatím prokázáno.   

(mh)       
Foto Bohumil Mášek

Poraněný orlovec se zabydlí ve Vlašimi

minimum pro ochránce a přátele přírody

Velkým úspěchem pro pořadatele – rokycanské 
ochránce přírody – skončilo dvanácté celostátní 
setkání členů a příznivců Českého svazu ochrán-
ců přírody (ČSOP). To se uskutečnilo o prvním 
zářijovém víkendu v Habru u Volduch nedaleko 
Rokycan. 

Společně s krásným počasím a skvělým zá-
zemím čekal na účastníky pestrý program. Na-
příklad Mgr. Ing. Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh 
představila aktivity zdejší Ekoškoly. Souběžně  
s praktickými tvořivými dílnami, jež byly určeny 
především dětem, odstartoval blok odborných 
přednášek. Pozvání přijal i muž mnoha profesí 

Václav Chaloupek, který prezentoval několik dílů 
nových povídek o medvědech. Jednou z večer-
ních alternativ byla přednáška Mgr. Dity Wein-
furtové o netopýrech doplněná ukázkou živých 
exemplářů řady druhů těchto zajímavých zvířat. 

Sobotní ráno využilo kolem třiceti zájemců 
k vycházce za ptačím zpěvem. Značný zájem 
vzbudil blok věnovaný Brdům, včetně jejich sou-
časné ochrany, jakožto vojenského prostoru. Po 
obědě se vydali účastníci setkání, kteří se sem 
sjeli prakticky z celých Čech i Moravy, poznávat 
okolní přírodu a zajímavosti zdejšího kraje. Jed-
na z tras směřovala do Přírodního parku Radeč, 

druhá mapovala historické důlní lokality, třetí 
zavedla zájemce do okolí Radnic. Pomyslnou 
odbornou tečku za sobotním programem udělal 
ředitel rokycanské hvězdárny Karel Halíř, jenž 
provedl účastníky podzimní oblohou. Krásné 
jasné nebe bylo pro pozorování hvězd jako stvo-
řené.  

Programově pestrá a zajímavá byla i neděle: 
Tvořivé dílny  pro děti přivezli kolegové z Regi-
onálního centra ČSOP Spálené Poříčí, dospělým 
bylo určeno povídání o přírodě  a také praktické 
rady jak ji úspěšně fotografovat.

(pm)

Celostátní setkání ochránců přírody na rokycansku se povedlo 
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Pod pojmem pri-
mát si většinou vy-
bavíme například 
šimpanze, kočko-
dany nebo lemury. 
Vedle těchto zná-
mých druhů však 

existují i další. Jsou to drápkaté opičky, nej-
menší opice na světě. Svou velikostí připomí-
nají spíše veverky. Stačí je ale chvíli pozorovat 
a je zřejmé, že jim zařazení mezi primáty prá-
vem náleží. Dokáží velmi dobře dát najevo svůj 
strach, zvědavost i radost, a to nejen výrazem  
v obličeji, ale též pískavými zvuky, které použí-
vají rovněž k vzájemnému dorozumívání. Ozna-
čení „drápkaté“ dostaly vzhledem k tomu, že 
mají na prstech drápky. Výjimkou jsou jen palce 
u nohou, kde mají nehty. Všichni další primáti 
už mají nehty na všech prstech horních i dol-
ních končetin. 

Drápkaté opičky jsou velké bez ocásků při-
bližně od 10 do 30 cm. Dokáží se suverénně 
pohybovat ve výšce 40 až 70 m nad zemí v ko-

runách stromů. Lépe se zde schovají před pre-
dátory a hlavně tady naleznou dostatek po-
travy. Větve a vůbec své teritorium si značkují 
močí a pachovými žlázami. Ve volné přírodě se 
vyskytují v tropických pralesech Jižní Ameriky, 
převážně podél řeky Amazonky, některé druhy 
se nacházejí i ve Střední Americe. Žijí v párech, 
v monogamii, často celý život. Samice rodí ob-
vykle dvakrát do roka, většinou dvojčata. Po-
rodní hmotnost je asi 30 g. Délka březosti je  
v rozmezí pěti až šesti měsíců. Mláďata vypa-
dají hned po narození jako zmenšeniny rodičů; 
jsou plně osrstěná a velmi rychle rostou. Do-
spívají v 18 až 24 měsících věku. Hmotnost do-
spělců se pohybuje od 100 do 600 g. 

O mláďata u drápkatých opiček zásadně pe-
čuje otec. Opatruje je, čistí, nosí na zádech. Sa-
mičce je „půjčuje“ jen na kojení, každé dvě až 
tři hodiny. Většinou se ale o novorozená mláďa-
ta stará se samcem celá rodina. Mateřské mlé-
ko přijímají čtyři až šest týdnů, kolem třetího 
týdne začínávají ochutnávat pevnou stravu. Tu 
berou svým rodičům a starším sourozencům  

z ruky, učí se tak poznat správnou potravu. Ve 
své domovině se drápkaté opičky živí hlavně 
hmyzem, někdy uloví i malé obratlovce. Speci-
alitou v jejich jídelníčku jsou míza stromů, nek-
tar z květů, listy a plody. V lidské péči se krmí 
většinou ovocem, zeleninou, hmyzem (cvrčci, 
sarančata, červi) a vitamínovou kaší. Důležitým 
doplňkem stravy jsou granule plné vitamínů  
a minerálů nebo speciálně vyrobená krmiva, 
jež jim nahrazují jejich přirozenou potravu; na-
příklad arabská guma simuluje mízu ze stromů. 
Krmná dávka musí být bohatá na bílkoviny, vi-
tamíny a minerály a rozdělena nejméně na tři 
části (snídaně, oběd, večeře). 

Drápkaté opičky mají velmi rychlý metaboli-
smus a jejich zažívací trakt je tak citlivý, že del-
ší půst jej může nenávratně poškodit. Nesvědčí 
jim ani dlouhodobý stres způsobený například 
napětím ve skupině anebo nevhodnými život-
ními podmínkami. Častou chybou chovatelů je 
to, že dají vedle sebe druhy, které se nesnesou 
ani přes bariéru; i když se nevidí, stačí jim, že se 
slyší. Nám se v plzeňské zoo podařilo postupně 

Nejmenšími primáty jsou drápkaté opičky 
Alena Faflíková, ošetřovatelka primátů

Tamarín bělohubý Tamarín sedlový Tamarín žlutoruký Tamarín vousatý

Kosman bělovousý Kosman zakrslý Lvíček zlatý Lvíček zlatohlavý



9

IRIS

Galerie

Na statku Lüftnerka

Jak to na vesnici bývalo
Hlavním tématem letošního zářijového festiva-

lu řemesel na Lüftnerce v plzeňské zoologic-
ké a botanické zahradě bylo tradiční zpracování 
vlny a včelařství. Spřádání vlny mohli návštěvníci 
obdivovat dokonce na dvou historických kolo-
vratech.Vedle jubilejního pátého ročníku včelař-
ské výstavy na terase pod statkem s odborným 
výkladem zkušeného a populárního včelaře 

Josefa Kadlece z Chudenic zde měl expozici  
i unikátní vyřezávaný Machův včelín z Krušlova 
na Strakonicku. Lidé, kteří skvost lidového umě-
ní po včelařově úmrtí zachránili, přivezli do Plz-
ně nejen fotografie původní a opravené stavby, 
ale i ochutnávky různých medových pochoutek. 
Samozřejmě není nad osobní návštěvu včelína 
– vřele ji doporučujeme. Krušlov navíc leží v za-
jímavé krajině šumavského předhůří, kde jakoby 
se zastavil čas.

Další obdivovanou novinkou bylo nedělní 
představení kamnářského a pecařského řemes-
la. Dospělí se dozvěděli z poutavého výkladu 
podbrdského uměleckého kamnáře Ondřeje 
Špíchala, jak se dříve kachlová kamna stavě-
la, jaké existovaly jejich typy a jak se dnes re-
konstruují, aby byly ozdobou i funkční součástí 
venkovských rekreačních chalup. Děti si mohly 
zkusit skládání kachlí, nebo jejich jednoduchou 
úpravu.

Ani letos nechyběly ukázky tradičního mláce-
ní obilí cepy. Pro zaneprázdnění mlatců z mlýna 
Hoslovice ho předvedli celkem úspěšně a věro-
hodně aktivisté Sdružení IRIS. Velice často se  
k nim přidávali dětští návštěvníci festivalu.

Ukázky řemesel a dovedností našich předků 
i tentokráte doplnily ochutnávky jídel lidové ku-

chyně „Kuchařinek z Nepomuka“. Letos byly ve 
znamení švestkových hodů.

Festival je nejen zajímavou a poučnou podí-
vanou, ale také velkou přehlídkou lidové řemesl-
né tvořivosti v podání amatérských pokračovate-
lů lidových tradic především z Plzeňského kraje.

Obdobně jako v předešlých letech získali po-
řadatelé na jeho uspořádání finanční podporu 
od Nadace 700 let města Plzně.                    (hy) 

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

vytvořit fungující řadu expozic, kde si několik 
druhů navzájem nevadí. Největším důkazem, 
že je tomu tak, je skutečnost, že v každé z těch-
to ubikací najdete mláďata.

Po narození malých opiček, je ve své do-
movině celá rodina asi rok pohromadě a po-
tom ji dospělá mláďata opouštějí, aby založi-
la rodinu vlastní. Stejně jako ve volné přírodě 
dokáží i naše chovné skupiny žít spolu i v ně-
kolikačlenných rodinách. Vzhledem k tomu, že  
v lidské péči mají opičky omezený prostor, je 
velmi důležité včas rozpoznat, kdy potřebuje 
skupina zredukovat. To od ošetřovatelů vyža-
duje pečlivé pozorování a vnímaní chování jed-
notlivých zvířat. Optimální velikost skupiny je 
do deseti zvířat. Pokud nastal čas k odchodu 
mladých jedinců z rodiny, musí se to respekto-
vat. Jinak – např. u tamarínů vousatých a kos-
manů zakrslých – začnou mezi nimi rvačky, kte-
ré mohou končit i úhynem. Sourozenci se mezi 
sebou dokáží i zabít. 

Deset let chovu nejmenších primátů v pl-
zeňské zoo přineslo úspěchy i neúspěchy, ale 
především vzácné zkušenosti, které dá jedině 
praxe. Získat některé druhy drápkatých opic 
do chovu není v dnešní době problém ani pro 
soukromé chovatele. Ale udržet je v kondici  
a množit je, to už je těžší. Teplota v ubikaci 
nesmí celoročně klesnout pod 20 °C. Vlhkost 
vzduchu by se měla pohybovat mezi 50 – 70 
procenty. V našich expozicích máme pro její 
uchování pokojové rostliny. Významným doplň-
kem v zimním období, kdy se opice nedosta-
nou ven, je umělé UV záření. Nedostatek vita-
minu D totiž způsobuje velmi vážné zdravotní 
komplikace, a to především dospívajícím jedin-
cům.

Zajistit vhodné podmínky pro chov je sice 
náročné, ale více starostí všem chovatelům 
přivodí špatné sestavení chovného páru. Kaž-

dý primát je silně sociální a chování ve skupině  
a péče o mláďata se řídí jen minimem instinktů. 
Dospívající jedinec by měl vidět odchov mlad-
ších sourozenců a podílet se na péči o ně spo-
lečně se svými rodiči. Takto přirozeně odcho-
vaná mláďata jsou pak lépe vhodná do chovu. 
Vzhledem k tomu, že u drápkatých opic vlád-
ne silný matriarchát, záleží na samici, zda při-
jme nového samce za celoživotního partnera. 
Její reakce je při zakládání nové chovné skupiny 
vždy velkou neznámou. V praxi to vypadá tak, 
že potencionální chovné kusy seznamujeme 
vedle sebe přes klec. Samce a samici pozoru-
jeme několik dní a teprve potom dle jejich cho-
vání rozhodneme, jestli jsou schopni vytvořit 
chovný pár. Chybný verdikt může přivodit po 
vzájemné rvačce někdy i úhyn jednoho z nich.

Chov drápkatých opic začínala plzeňská zoo 
s tamarínem pinčím. Později k nim přibyli ta-
marín žlutoruký, běžný kosman bělovousý, ta-
marín vousatý a tamarín sedlový. Ten v daném 
poddruhu žádná další zoo v ČR nechová. Před 

dvěma roky jsme získali tamaríny bělohubé, 
jimž se letos narodila první mláďata.

 Dále jsou v Plzni ke spatření i velmi vzácní 
lvíčkové zlatí a lvíčkové zlatohlaví. Název dostali 
podle husté dlouhé srsti kolem obličeje připo-
mínající lví hřívu.

Lvíčci zlatohlaví žijí ve společné ubikaci s kos-
many zakrslými. Tvoří druhově smíšenou skupi-
nu, která je zajímavá nejen expozičně, ale pře-
devším vzájemným sociálním chováním. Lvíčci 
pomáhají kosmanům s péčí o potomky tím, že 
nosí jejich mláďata; dokonce bylo zaznamená-
no, že když samice kosmana zakrslého kojila  
v ubikaci (budce), přinesl jí samec lvíčka potravu.

Posledním druhem z plzeňské kolekce dráp-
katých opic je kosman stříbřitý. Je horkou no-
vinkou nejen mezi těmito malými primáty, ale 
od konce října i v Tropickém pavilonu. Dosud 
ho chovaly pouze olomoucká a jihlavská zoo. 
Má šedobílou barvu srsti a ocásek celý černý. 
Obličej je růžový a málo osrstěný. 

Kosman stříbřitý

Tamarín pinčí



Prvního ročníku fotografické soutěže „ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRA-
DA PLZEŇ – DOCELA JINÝ SVĚT“ se zúčastnilo 89 autorů s 920 fotografiemi.
Soutěž měla čtyři kategorie:
1. savci – do té bylo posláno nejvíce fotografií – 356;

2. Ptáci, ta byla obeslána 243 snímky;
3. Ostatní živočichové – do ní bylo přihlášeno 135 fotografií;
4. Návštěvníci a ostatní  se 186 záběry.
Fotografie z mobilních telefonů, kterých přišlo několik, byly vyřazeny,  
protože neodpovídaly kvalitou stanoveným podmínkám.
Porotu tvořili:
Jaroslav Vogeltanz – fotograf, pracovník propagace ZOO a BZ Plzeň, Mgr. 
Martin Vobruba, vedoucí oddělení propagace ZOO a BZ Plzeň, Bc. Tomáš 
Jirásek, fotografující zoolog ZOO a BZ Plzeň.

Fotosoutěž

1. CENA KATEgOrIE sAVCI     guereza angolská             Zdeněk VArDžÍK

2. CENA KATEgOrIE sAVCI     Levhart čínský                        Jakub ŠEBEK

3. CENA KATEgOrIE sAVCI     Opičí judo                              martin sKáLA

1. CENA KATEgOrIE PTáCI     Koupel                         františek ZVONEČEK

2. CENA KATEgOrIE PTáCI     Nazdar kamarádi             Liliana sTAChOVá

3. CENA KATEgOrIE PTáCI     
Bez názvu                   Luboš NOVáK



Porota vyhlásila v každé kategorii první, druhé a třetí místo a tři čestná 
uznání.
V každé kategorii porota udělila ceny – např. za první místa zdarma 
účast v jarním fotografickém workshopu v plzeňské zoo.
Vítězné snímky jsou též zveřejněny na webových stránkách a facebooku 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně.
ČEsTNÉ UZNáNÍ ZÍsKáVAJÍ:
Kategorie savci: Psoun prériový – Míša Květová; Hlavičku ještě
trochu doleva – Jindřich Wanka; Bez názvu – Tomáš Jadrný.

Kategorie Ptáci: Páv – Miroslav Srb; Korunáč chocholatý – Jakub Še-
bek; Bez názvu – Bedřich Hrstka.
Kategorie Ostatní živočichové: Skokan – Jan Matoušek; Chameleon – 
Jiří Behenský; Bez názvu – Jarmila Beková.
Kategorie Návštěvníci a ostatní: Uááá – Petr Musil; Pohledy – Evžen 
Vaněk; Afrika – Kateřina Kadlecová.

Děkujeme všem soutěžícím za jejich zájem a těšíme se na další krásné  
a zajímavé fotografie v příštím ročníku 2014.                                            (rd)

1. CENA KATEgOrIE OsTATNÍ žIVOČIChOVÉ     Čekám            Petr mUsIL

2. CENA KATEgOrIE OsTATNÍ žIVOČIChOVÉ     Láska      martin sKáLA

3. CENA KATEgOrIE OsTATNÍ žIVOČIChOVÉ    Štika                 Jan ZOULA

1. CENA KATEgOrIE  NáVŠTĚVNÍCI A OsTATNÍ     Pojď si hrát      martin sKáLA

2. CENA KATEgOrIE NáVŠTĚVNÍCI A OsTATNÍ     
                    Kterej je ten originál                            Olga ŠTENgLOVá

3. CENA KATEgOrIE NáVŠTĚVNÍCI A OsTATNÍ     Děti              Jana ZOULOVá
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Osobnost

K létu na statku Lüftnerka v plzeňské zoolo-
gické a botanické zahradě patří neodmysli-

telně měsíc trvající včelařská výstava. Letos se 
konala již po páté. Na „svědomí“ ji má jeden  
z nejzkušenějších západočeských včelařů Jo-
sef Kadlec z Chudenic na Klatovsku. „Přesně 
si vzpomínám, jak se ten nápad zrodil. V roce 
2007 měla naše základní organizace Českého 
svazu včelařů 100. výročí založení. V Bolfán-
ku nad zámkem Lázeň jsme připravili výstavu 
historických úlů, včelařských potřeb a dalších 
zajímavostí. Na jejím základě jsem byl kontak-
tován, zda bychom nechtěli vystavovat při pod-
zimním festivalu řemesel na statku Lüftnerka. 
Nabídku jsem s díky pro příští rok odmítl.  
S oslavou výročí bylo hodně práce a starostí. 
Napřesrok se ale pod statkem konala už prv-
ní včelařská výstava, která se natolik líbila jak 
vedení zahrady, tak návštěvníkům, že padlo 
rozhodnutí v ni pokračovat i v dalších letech. 
Doufám, že mi zdraví dovolí a ta letošní nebyla 
poslední. V mém věku by už člověk neměl mít 
přehnané plány. Jsem sedmdesátiletý dědek.“

Ta léta by panu Kadlecovi nikdo nevěřil. 
Je plný vitality a kdo se s ním dá na výstavě 
do řeči, dozví se toho o včelách, medu a je-
jich dalších produktech tolik, že se mu hlavou 
honí jediná otázka: Jak to všechno tihle malí 
tvorečkové dokáží. Inu, ne nadarmo se říká: 

Pilný jako včelka. Jenže Josef Kadlec toto pří-
sloví poopravuje: „Síla včel není v jejich praco-
vitosti, i když ji vůbec nepopírám, ale v jejich 
množství.“

O první tři včelstva se společně se svým bra-
trem staral již v deseti letech. Inspiraci mu dal 
jeden z místních včelařů. Od záliby na celý ži-
vot ho neodradily ani stovky žihadel. „V tomto 
ohledu to mají dnešní včelaři mnohem snaz-
ší,“ vysvětluje a pokračuje: „Psal se rok 1953 
a u nás se v té době chovaly bodavé, útočné 
včely černé. Včelaři o nich říkali, že lítají ,prdel-
kama“ napřed. Jak známo, právě zde mají včely 
žihadlo. Postupně se ale k nám dostávaly méně 
agresivní druhy. Poměrně dlouho se dovážela 
včela italská, po ní se objevila kraňka. V Chude-
nicích jsme s ní začínali v roce 1974. Ukázalo 
se, že je lepší i snůškově. Ale hlavně se člověk 
nemusí bát žihadel. Dávno už nechodím k úlům 
v kukle a rukavicích, ale normálně oblečený. 
Kraňky bodnou, jen když se cítí ohroženy.“

V současné době se pan Kadlec stará  
o sedm vlastních včelstev a o dalších patnáct 
ve škole. „Chci, aby velká tradice včelařství  
v Chudenicích přežila i naši generaci. Pravda, 
děti dnes tíhnou k jiným zálibám, ale několik 
pokračovatelů už máme. Se stále větší oblibou 
přírodních produktů se dostává i včelařství do 
jiného světla, začíná být i ekonomicky zajíma-
vé, ale pořád je především o spoustě práce. 
Bez osobního vztahu, říkám, ať se do toho 
nikdo nepouští. Bude jen zklamán,“ vyslovuje 
své přesvědčení včelař. 

Povoláním byl pan Kadlec řidič autobusu. 
„Byl jsem spokojený,“ prozrazuje. „Rád se ba-
vím s lidmi, říká se o mně, že jsem ukecaný. 
K povídání byla příležitost na každé zastávce. 
Potom jsem přišel domů, šel jsem k včelám  
a nepromluvil jsem celé hodiny. Vedl jsem 
vlastně dvojí život,“ usměje se. 

Oceněním mnohaleté včelařské tradice v Chu- 
denicích, a to i mezi dětmi, bylo letos v dubnu 
právě zde uspořádání oblastního kola soutěže 

mladých včelařů Zlatá včela. Hlavním organizá-
torem nemohl být nikdo jiný, než samozřejmě 
Josef Kadlec. 

Kdo se s chudenickým včelařem zdržel na 
výstavě déle, ten se podrobně dozvěděl i jak 
vzniká med a třeba i co je propolis. Několika 
větami to opravdu nejde vysvětlit. Je to velká 
přírodní alchymie a zázrak.

Med dělíme podle zdroje snůšky na nekta-
rový a medovicový. Prvý vzniká nasátím sladké 
šťávy včelou v kalichu květu rostlin. K naplnění 
jednoho medového váčku musí včela navštívit 
až 1 000 květů, denně vylétá až šedesátkrát. 
Nektar včela nejdříve posoudí savým jazýčkem. 
Zajímá ji obsah cukru, vody a minerálních lá-
tek. Poté ho nasaje do medového váčku uvnitř 
těla, kde proběhne první proměna – štěpení 
cukru na glukózu a fruktózu. Po příletu do úlu 
včely létavky předávají obsah medového váčku 
včelám úlovým. Když se při předávání sladké 
šťávy spojí jazýčky, vypadá to, jako kdyby se 
pusinkovaly. Další dny se roztok štěpí v me-
dových váčcích úlových včel. Ty pak rozštěpe-
nou sladinu uloží do plástové buňky, kde zraje  
a snižuje se v ní obsah vody pod 18 procent. 
Po vyzrání medu včely buňky uzavřou vosko-
vými víčky. 

Původ medovicového medu vás možná 
zarazí: Vzniká totiž ze zpracované mízy stro-
mů, kterou vylučují mšice, červci a mery. Včely 
sbírají kapičky medovice vyloučené na listech  
a jehličkách. 

A na závěr ještě prozraďme, z čeho vzniká 
„zázračný“ propolis. Je to včelami zpracovaná 
pryskyřice chránící pupeny stromů před plísně-
mi, viry, houbami a bakteriemi. Bez nadsázky 
proto má účinky přírodního antibiotika.

Pokud by nebylo včelařství tak náročné, 
určitě by se do něj řada lidí po zasvěceném  
a nadšeném vyprávění Josefa Kadlece pustila. 
Je skromnější. „Jsem rád, že mám na každé vý-
stavě tolik posluchačů. Život včel, a to co nám 
poskytují, je tak zajímavé, že si naši pozornost 
rozhodně zasluhují. Navíc,“ uzavírá chudenický 
včelař, „včelařství v České republice je na úrov-
ni, kterou nám může závidět skoro celý svět.“     

       František Hykeš 

Dne 7. října odcestoval z plzeňské zoo 
jeden ze dvou zbylých samců z dru-
hého odchovu, který měla tygřice Tsa-
mara se svým třetím partnerem Baj-
kalem. Novým domovem Césara, jak 
byl pojmenován, se stala ukrajinská 
zoo Limpopo v okolí Lvova. V zoo Pl-
zeň tak zůstává chovná samice Tsamara  
a poslední dvouletý syn Cicero.

První plzeňský tygr ussurijský – Amur 
(potomek páru Matěj a Mája) – byl po-
křtěn v roce 1982. Tygřice Bella (*2005) 
rodičů Tsamary a Mauglise odchovala  
v ZOO Lipsko opakovaně mláďata a z Tsa-
mary tak učinila tygří babičku.                                             

(mv)

Tygří sága

Předáním staveniště hlavnímu zhotoviteli díla, který vzešel z výběrové-
ho řízení – stavební firmě Swietelski, odštěpný závod Pozemní stavby 
Západ Plzeň, oblast Plzeň-jih – se začala 14. listopadu v podstatě re-
alizovat  I. etapa  zajímavého expozičně edukativního projektu STOPY 
ČLOVĚKA V PŘÍRODĚ. Do podzimu příštího roku vzniknou v plzeňské 
zoologické a botanické zahradě dva nové expoziční celky: Amazonie  
– ohrožené deštné pralesy – s pavilonem pro drápkaté opičky a Středo-
moří se skleníkem pro zdejší želvy.

Investorem akce je statutární město Plzeň. Rozhodující část potřeb-
ných finančních prostředků poskytne Evropská unie prostřednictvím 
Regionálního operačního programu Jihozápad. Jak řekl ředitel  dodava-
telské firmy Swietelski – oblast Plzeň-jih Ing. Petr Píža, do konce roku 
se počítá spíše s přípravnými pracemi, aby se od počátku nového roku 
mohla stavba rozjet naplno.                                                             (hy)

Nové expozice bude stavět firma swietelski 
První krok ke stopám člověka v přírodě

Ze zákulisí

Záliba na celý život
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Ze zákulisí

V roce 2013 to bylo už 10 let, co se každoročně slaví 
narození jediného zdárně odchovaného šimpanze 

učenlivého v celé historii plzeňské zoo. Tím význam-
ným dnem je 23. září, kdy samička, pokřtěná na Bamii, 
přišla v roce 2003 na svět.

Ošetřovatelé jí každý rok připravují narozeninovou 
oslavu se vším, co k ní patří. Vše ale musí být zvole-
no tak, aby nedošlo například ke zranění od výzdo-
by anebo nebylo šimpanzům špatně po konzumaci 
nevhodně vybraného dortu. Ten je připravený na ob-
jednávku, je tvarohový s ovocem.

Vzhledem k tomu, že jsou šimpanzi zvyklí na kr-
mení z ruky, je dort spravedlivě rozdělen na stejné 
díly. Obrovskou radost tak z něj má celá skupina.

První v Plzni odchovaný šimpanz učenlivý, slečna Ba-
mia, oslavil 23. září 2013 již své 10. narozeniny. Sty-
lově s dárky, dortem a plyšovým medvědem! Poprvé 
v menší skupině – s tatínkem Baskem a nevlastními 
sestrami Zizwou a Zedoenjou. Další dvě dlouholeté 
„plzeňské“ šimpanzí samice Gina a Maryša žijí od 
června 2013 v brněnské zoo.

Asi do pěti let věku se mohli ošetřovatelé Bamie 
bez problémů dotýkat přes mříže. Měla ráda hlazení 
na zádech a nikdy se nesnažila ublížit. Bylo to vel-
mi příjemné období. Zato nyní!! Bamia se dostává do 
adolescentníno věku a její chování se podobá puber-
tě u dětí. Zkouší, co si může dovolit nejen na nás, ale 
i na členy tlupy. Nabere si vodu do dlaní a číhá, kdy 
bude příležitost někoho polít. Dostane-li se jí do ru-
kou klacík, tak s ním šermuje a vyhrožuje, že s ním 
každého přetáhne. Je to prostě raubířka!       

Alena Faflíková, ošetřovatelka

Šimpanzí slečně 
Bamii bylo 

deset let!
JIŘÍ sTrUČEK, ná-
městek hejtmana 
Plzeňského kraje 
pro oblast škol-
ství, sportu, kul-
tury a cestovního 
ruchu: 

ZAsLOUžENĚ NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ 
TUrIsTICKý CÍL

V roce 2013 jsem navštívil plzeňskou zoo-
logickou a botanickou zahradu celkem tři-
krát. Poprvé jako patron květnových Dnů 
japonské kultury. Program se mi natolik lí-
bil, že jsem na něj pozval v neděli i rodi-
nu. Prošli jsme si samozřejmě i expozice  
s nejzajímavějšími zvířaty. Potřetí mé kroky 
vedly do zoo v souvislosti s tiskovou kon-
ferencí k Prázdninové štafetě, která se ko-
nala na zdejším statku Lüftnerka. Při té pří-
ležitosti jsem dostal společně s mediálním 
ředitelem společnosti Plzeň 2015 nabídku 
pokřtít mladou samičku zubra evropské-
ho. Přijal jsem tuto možnost velice rád. V té 
souvislosti se musím pochlubit, že jsem se 
tak stal už dvojnásobným kmotrem, neboť 
v roce 2012 při setkání vedení Plzeňského 
kraje s dětmi z dětských domovů jsem po-
křtil společně se zástupci DD Trnová samič-
ku makaka lvího Madlenku.

Jako tachovský patriot jsem pro mladou 
zubří samičku vybral jméno řeky, na níž 
město leží, tedy Mže. Bohužel zařádil tis-
kařský šotek a z Mže udělal Radbuzu. Zamr-
zelo mne to, ale potom jsem si řekl: Je dnes 
módou, že někteří rodiče dávají svým dě-
tem dvě křestní jména. Proč by se nemoh-
la zubří kravička jmenovat Mže – Radbuza. 
Obě jsou to krásné západočeské řeky, obě 
protékají Českým lesem a v Plzni se stékají 
v Berounku. 

Při všech návštěvách jsem si uvědomil, 
že Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně je po zásluze již řadu let nejnavště-
vovanějším turistickým cílem Plzeňského 
kraje. Myslím, že by si všichni představitelé 
kraje a města Plzně měli udělat občas čas  
a zavítat do ní. Aby se na vlastní oči pře-
svědčili, že je to opravdu chlouba nejen 
města Plzně, ale i celého 
kraje. 

Určitě bych se chtěl s rodi-
nou do konce roku do plzeň-
ské zoologické a botanické 
zahrady ještě jednou podívat, 
přesvědčit se, jak za ten půl 
roku od křtu Mže – Radbuza 
vyrostla.

  

Bc. EVA hErINKOVá, náměstkyně pri-
mátora města Plzně pro kulturu a ces-
tovní ruch: 

sPLNĚNý sEN
Brzy po nástupu do funkce náměstky-
ně primátora jsem se stala v plzeňské zoo 
kmotrou varana komodského a želvy pa-
prsčité. Pokaždé jsem si říkala: Snad se mi 
splní sen a stanu se kmotrou i nějaké šel-
my. Imponují mne svým vzhledem, chová-
ním, jsou to krásná zvířata. Vždyť podívej-
te se na lvy majestátně se procházející po 
jejich ostrovním teritoriu u vstupu do zoo. 
Před koncem roku 2012 se mi mé doposud 
tajné přání splnilo alespoň částečně. Spo-
lečně s panem ředitelem Ing. Trávníčkem  
a ošetřovateli jsem se seznámila se životem 
lvů, medvědů, tygrů a gepardů. O posled-
ně jmenovaných zvířatech jsem se dozvě-
děla, že plzeňská zoo chová velmi vzácný 
poddruh ohrožený vyhubením – geparda 
súdánského. V polovině srpna jsem byla 
pozvána na jeho křest v arabském duchu. 
Pozvánkou jsem byla potěšena nejen já, ale 
i moje dcera, která studuje arabštinu na Zá-
padočeské univerzitě. Obě jsme byly mile 
překvapeny průběhem křtu, přítomností 
arabsko-české rodiny, celkovou atmosfé-
rou. Velice ráda jsem přijala nabídku pokřtít 
jednoho ze dvou pětiletých gepardů právě 
jménem mladšího syna dubajského podni-
katele pana Osmana. Šelma dostala krásné 
jméno Rayan – v překladu totiž znamená 
Brána do ráje. 

Za nějaký čas po křtu jsem dostala in-
formaci o tom, kolik lidí se dozvědělo díky 
facebooku o tomto křtu a kolik česko-arab-
ských rodin při své dovolené v ČR a jejich 
příbuzných a známých krásnou plzeňskou 
zoologickou a botanickou zahradu navštívi-
lo. Pochopitelně jsem měla z takové zprávy 
upřímnou radost a současně jsem si uvě-
domila obrovskou informační a propagační 
sílu těchto nových médií. Do nového roku 
zoologické a botanické zahradě přeji, aby se  
v nich její jméno v souvislosti se spokojený-
mi návštěvníky a zajímavými akcemi obje-
vovalo co nejčastěji! 

Představitelé Plzeňského 
kraje a města Plzně o svém 

vztahu k plzeňské zoologické 
a botanické zahradě

Náměstkyně primátora 
města Plzně Bc. Eva He-
rinková při křtu gepardů  
s ředitelem zoologické  
a botanické zahrady Ing. 
Jiřím Trávníčkem.
Foto Iris Miroslav Volf
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Ze zákulisí

Své místo mají v této rubrice určitě i obory. 
Lze namítnout, že je nevytvořila příroda, ný-

brž člověk. Jenže, co jím není pozměněno, ovliv-
něno, když na planetě Zemi žije Homo sapiens 
(člověk moudrý) už asi 50 000 let. Až na několik 
skutečných výjimek panenská příroda v Evropě 
vůbec neexistuje. Jen místa více či méně dotče-
ná lidskou činností. Obklopuje nás antropogen-
ní krajina. I tak obdivované Středomoří si změnil 
člověk k obrazu svému. To původní vypadalo 
zcela jinak: pokrývaly ho rozlehlé smíšené lesy 
a křovinaté stráně.

V době svého největšího rozvoje v 15. až 18. 
století byly obory charakteristické nejen inten-
zivním chovem zvěře, ale byly i významnými 
krajinnými prvky s podobou přírodních parků  
(u nás především v 18. století). Mnoho histo-
rických obor má proto i značnou estetickou 
hodnotu. Za všechny jmenujme pražskou Stro-
movku nebo bývalou oboru v Průhonicích. Roz-
manitou zvěř v ohradách drželi už staří Římané. 
Velmi starého data jsou chovy zvěře v Asii. Již  
v 8. až 7. století před naším letopočtem, v dobách 
největší slávy Asyrské říše, byly v blízkosti paláců 
zřizovány obory jako zásobárny lovné zvěře.

Do střední Evropy proniklo obornictví někdy  
v průběhu 13. století. O tři století později už zvěř 
v oborách neměla původ v okolních lesích, ale 
docházelo k jejímu skutečnému výběru a chovu. 

Původní druhy obohacují druhy u nás nepůvod-
ní: divocí králíci a zejména stále oblíbenější ba-
žanti a daňci. 

V našem kraji z období hlavního rozmachu 
obornictví pochází dnes již nefungující obora 
Horšov na Domažlicku. Její součástí byla sousta-
va devíti rybníků, nazývaných Jezírka, a napáje-
ných kanálem vodou z řeky Radbuzy. Je jednou 
z nejstarších šlechtických obor v ČR. V roce 2009 
byl proto celý areál bývalé obory o výměře 375 
ha vyhlášen kulturní památkou.

Obliba obor se u nás udržela až do konce 
19. století, kdy jich bylo na území Čech, Moravy  
a Slezska na 350. Poté se jejich počet rapidně 
snížil. V roce 1975 jich bylo v tehdejším Česko-
slovensku pouhých 36. K obratu došlo po roce 
1990, takže v současné době je jen v Plzeňském 
kraji 16 fungujících obor.

Z dnešního pohledu je jedním z hlavních cílů 
obornictví chov a udržení populací geneticky 
významných a vzácných druhů zvěře. Nelze ne-
zmínit zásluhu obor na zachování černé zvěře, 
která v nich po jejím úplném vystřílení ve volné 
přírodě přežívala téměř dvě století. 

V současné době k nejčastěji v oborách cho-
vané zvěři patří jelen lesní, jelen sika, muflon, 
daněk skvrnitý a prase divoké. Zatímco jelen 
lesní a černá zvěř náleží k původním druhům, 
všechna ostatní zvířata se k nám rozšířila prá-

vě prostřednictvím oborních chovů. Jelen sika 
pochází z jihovýchodní Asie a Japonska. U nás 
začal být chován na přelomu 19. a 20. stole-
tí. Velmi dobře se zde aklimatizoval, o čemž 
svědčí skutečnost, že poddruh sika japonský 
žije ve velkém počtu i mimo obory, a to zejmé-
na v západních Čechách, na severní Moravě  
a na Vysočině. Původním domovem daňka 
skvrnitého je Středomoří a Malá Asie. První 
zmínky o jeho výskytu na našem území po-
cházejí z 15. století. Ze Středomoří pochází  
i muflon, odkud se rozšířil prakticky do celého 
světa. K nám pronikl pravděpodobně v polo-
vině 19. století; zřejmě první mufloni byli vy-
sazeni ve Staré oboře u Hluboké nad Vltavou. 
Dnes jsou běžnou zvěří nejen v oborách, ale  
i ve volné přírodě. Česká republika je v součas-
né době naprostou světovou špičkou v chovu 
tohoto zvířete z čeledi turovitých s produkcí 
největších trofejí na světě.

Z obor v jihozápadních Čechách stojí za zmín-
ku určitě nejméně tři: Čertáno, sousední Podráž-
nice, obě nedaleko Horšovského Týna, a Sedlice 
na Blatensku v Jihočeském kraji. První z uvede-
ných je se svými 546 ha největší oborou v Plzeň-
ském kraji. Druhá je zase zdejší nejstarší funkční 
oborou a jednou z nejstarších v ČR. Spolu s ne-
dalekou bažantnicí ji vybudovali Lobkowiczové 
již v letech 1589 až 1593.

Obora Sedlice, pocházející nejspíše z 30. let 
18. století, je důkazem, že v té době byly obo-
ry skutečnými přírodně-architektonickými díly. 
Její tvar v podobě podlouhlého šestiúhelníku 
je rozdělený liniemi a cestami na osm částí. 
Obora byla původně vybudována pro chov je-
lení a černé zvěře. K tomu účelu sloužila až 
do roku 1945. V roce 1973 by obnoven chov 
černé zvěře, k níž se po roce 1977 přidal i chov 
daňků. V oboře se v současnosti nachází je-
den z nejvýznamnějších genofondů divokého 
prasete. Byl vytvořen dlouhodobou spoluprací 
s Výzkumným ústavem lesního hospodářství  
a myslivosti. Obora má i jednu botanickou za-
jímavost a zvláštnost: Je jí přírodní rezervace 
chránící letité smíšené porosty lip, habrů, buků 
a dubů. 

Její součástí je i myslivecká síň; ta může být 
jednou ze zastávek při školním výletě do jižních 
Čech.                                                         (kola) 

Obory už nejsou jen vzpomínkou na dobu jejich slávy

Černá zvěř v Sedlické oboře. 

Skvosty přírody

S vysílačkou na křídlech
Výzkumný česko - německý projekt sa- 
telitní telemetrie chřástala polního 
pokračoval díky finanční podpoře  
z Programu přeshraniční spolu-
práce Cíl 3 Česká republika – Svo-
bodný stát Bavorsko 2007 – 2013 
i letos. Jeho vedoucím partnerem 
je Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně, německým partnerem 
LBV Cham, vedlejším partnerem Plzeň-
ský kraj. Testovací fází byl zahájen v roce 2012, 
kdy byli označeni satelitními vysílači dva samci na 
území Českého a Slavkovského lesa. Vedle jejich 

biologie byla sledována i vhodnost použití ultra-
lehkých pětigramových satelitních vysílačů 

napájených fotovoltaickými panely. Po-
něvadž se osvědčily, bylo jimi v roce 

2013 vybaveno dalších pět samců 
chřástala polního. Dva vhodní ptá-
ci byli ze západní Šumavy (Eda  
a Goli), jeden ze Slavkovského lesa 
(David) a dva z bavorsko-čes- 

kého pomezí v okrese Cham 
(Chris a Fritz). Všichni samečko-

vé byli po vypuštění nepřetržitě sle-
dováni. K údivu ornitologů se David vydal  

v hnízdní době na potulku na sever Německa až  
k moři. Poté se vrátil do severních Čech, kde se ale  
v červenci vysílač odmlčel. Eda a Goli na konci srp-

na odlétli ze Šumavy na zimoviště, v listopadu se oba 
zdržovali na drobných políčkách v jihovýchodním Sú-
dánu. Sameček Chris od Chamu byl v červenci, bohu-
žel, nalezen mrtvý na břehu řeky Cham. U Fritze došlo 
zřejmě k poruše zařízení; přestože ornitologové jeho 
signál pozemně lokalizovali, družice NOAA data ne-
vysílala a po jeho odletu s ním tak tým ztratil kontakt. 

Současně se satelitním sledováním probíhalo 
také mapování a kroužkování samců chřástalů pol-
ních na rozsáhlém území Šumavy, Českého lesa  
a Slavkovského lesa. Od konce května do konce 
června bylo zjištěno 108 volajících samců; 64 jich 
bylo odchyceno a kroužkováno.

Projekt bude pokračovat také v roce 2014 vyba-
vením dalších pěti samců satelitními vysílači.                                                              

                                       Text a foto Ing. Jiří Vlček
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v království rostlin

Ekologicko osvětový projekt Města Strakonic 
Putování románovou krajinou 2013 vyvrcho-

lil počátkem listopadu jednoznačným vítězstvím  
v kategorii „obce, svazy obcí, mikroregiony“  
v soutěži  Jihočeská ratolest – krajském klání 
projektů na ochranu životního prostředí vyhla-
šovaném Jihočeským krajem. Porotu zaujal ori-
ginalitou, šíří záběru i nadregionálním  rozsa-
hem. 

V rámci uvedeného projektu vzniklo na Stra-
konicku, Blatensku a Vodňansku  16 pamětních 
zastavení, jež připomínají významné literární po-
stavy a literární díla  regionu Prácheňska. Tvoří je 
lavička a pamětní kámen s informačním textem 
doprovázené výsadbou tradičních odrůd ovoc-
ných dřevin. Nacházejí se při turistických či cyk-
loturistických stezkách nebo v klidových zónách 
obcí. Stromky byly  zakoupeny Městem Strakoni-
ce, ostatní práce  byly již v režii jednotlivých zú-
častněných obcí a jejich organizací – např. hasičů, 
myslivců, zahrádkářů, baráčníků, školáků, apod. 

Nejstarším připomínaným literátem je slavný 
myslitel doby husitské Petr Chelčický pocházející 
ze Záhoříčka u Chelčic. Trochu mladší postavou 
je renesanční kronikář Václav Hájek z Libočan, 
který svou slavnou Kroniku českou psal částeč-
ně v Řepici. 

Z pozdějších spisovatelů zaujme Franz Kaf-
ka pocházející rodem z Oseka, Jaroslav Hašek, 
jehož dobrý voják Švejk se při své budějovické 
anabázi zastavil v Radomyšli, nebo Alois Jirá-
sek se slavným husitským románem Proti všem 
odehrávajícím se částečně u Sudoměře.  

U Bratronic připomíná pamětní zastavení Otu 
Pavla a povídku Baroni na kolech o legendárním 
cyklistovi Christianu Battagliovi. Drahoničtí se 
vracejí u opravené tvrze  do nebezpečné doby 
Zlaté stezky v románovém podání Václav Písaře. 
Dvě obce, Katovice a Štěkeň, se výsadbami hlá-
sí k oblíbenému spisovateli jihozápadních Čech 
Karlu Klostermannovi. 

Vodňany věnovaly výsadby svému rodáku 
Františku Heritesovi a Blatná lyrickému básníko-
vi Země zamyšlené Ladislavu Stehlíkovi. 

Zatímco jednotlivé zúčastněné obce vysazo-
valy od pěti do deseti ovocných stromků, ve Stra-

konicích v lokalitě za Starým Dražejovem vznikl  
při stezce Dražejov – Krty celý nový sad s 30 
stromky. Vysadili jej pracovníci městského úřa-
du a je věnován páteru Josefu Šmidingerovi, ja-
kožto šiřiteli české knihy a zakladateli první stra-
konické knihovny.  

Při jarních a podzimních výsadbách bylo vy-
sazeno přes 200 tradičních odrůd jabloní a 44 
odrůd hrušní. V následujících letech by měl celý 
cyklus, nazvaný Zahradou poznání, pokračovat 
Putováním básnickou, malovanou, dramatickou, 
vědeckou a filmovou krajinou. Do krajiny by se 
mělo u téměř 60 pamětních zastaveních vrá-
tit přes tisíc stromků původních odrůd jabloní, 
hrušní, třešní, švestek i ořechů, což by mělo vý-
razně přispět k zachování genofondu ovocných 
dřevin i ke zvětšení biodiverzity území, potravní 
nabídky pro zvěř i zvýšit zájem o kulturní histo-
rii regionu.  

Úspěšný projekt představil v srpnu pořad čes-
ké televize Toulavá kamera. V polovině listopadu 
reprezentoval Strakonicko na mezinárodní ovoc-
nářské konferenci v Lednici a příští rok se pokusí 
o úspěch v soutěži Ministerstva životního pro-
středí Cena české krajiny.  

V duchu nadregionálního přesahu projektu 
budou v roce 2014 oslovena s nabídkou vytvo-
ření pamětních zastavení i další města a obce; 
např. Putim na Písecku s připomenutím Jana 
Cimbury od J. Š. Baara nebo středočeská Břez-
nice, kde se odehrává román Boženy Němcové 
Pohorská vesnice. Významnější spolupráce je 
plánována i s Plzeňským krajem. Horažďovice  
a okolí jsou dějištěm slavného a výborně zfilmo-
vaného románu Jaroslava Havlíčka Helimadoe. 
Na vzpomínku na nejoblíbenějšího regionálního 
spisovatele, Karla Klostermanna, se mohou zase 
těšit v Žichovicích, ve Strašíně a v Nezamyslicích 
na Sušicku, které jsou autentickými místy romá-
nů Žichovičtí půlpáni, Hostinný dům a povídky 
Robinson na Otavě. 

Podrobnosti o projektu jsou zveřejněny na 
webových stránkách města Strakonice a je při-
pravováno vydání publikace podrobněji přibližu-
jící jednotlivá pamětní zastavení i všechny literá-
ty, jichž se letošní putování týkalo.  

Vítězství v Jihočeské ratolesti přineslo Strakoni-

cím vedle celokrajské prestiže v rámci ochrany 
přírody také šek na sedm tisíc korun a samozřej-
mě závazek do dalších let. Přejme si, aby cyk-
lus Zahradou poznání úspěšně oslovil co nejvíce 
místních i návštěvníků. Přejme si, ať se strom-
kům v krásné krajině jihozápadních Čech daří, 
ať zdárně překonají všechna úskalí dospívání.  
A za několik let ať se při čtení knih a ochutnává-
ní malináčů, kožeňáků, soudků, gronceláků, štrůd-
láků, parmen, matčin nebo panenských jablíček, 
přeneseme do časů našich dědů a babiček, kdy se 
sice těžko žilo, ale lidé k sobě měli mnohem blíž… 

A to je také hlavním smyslem celého cyklu. 
Připomenout, že nemá smysl se jen bezhlavě 
hnát dopředu, ale občas je užitečné se vrátit ke 
svým kořenům a prostým pravdám našich před-
ků. Protože stále platí.         Foto František Sáček

Putování románovou krajinou 2013 sklidilo vavříny
Zajímavé spojení ekologického projektu s historií a kulturou 

Ing. miroslav Šobr, odbor životního prostředí městského úřadu strakonice

Přes 300 stromků pro Tachovsko
Ovocné stromky tradičních odrůd se na pod-
zim vysazovaly také v Plzeňském kraji. V rám-
ci aktivity hejtmana Milana Chovance Tisíc 
ovocných stromků pro Plzeňský kraj vyhláše-
né v roce 2012 dostaly příležitost obce v okre-
se Tachov. V Olbramově, Starém Sedle, Boru 
u Tachova, Bezdružicích, Kladrubech, Kostelci 
u Stříbra a v Oboře jich bylo vysazeno celkem 
310, převážně jabloní. Organizačně i materiál-
ně akci zajišťovalo Sdružení přátel Zoologické  
a botanické zahrady města Plzně IRIS.                (hš)

Rok 2013 královnám pozdního podzimu jiřinkám ne-
přál. Kvůli chladnému a deštivému jaru a naopak 

mimořádně dlouhému letnímu přísušku a vysokým tep-
lotám některým pěstitelům část rostlin zaschla. Na době 
jejich květu se zase projevila celkově opožděná vegetace. 
Některým začaly rozkvétat až v první dekádě září. To vše 
způsobilo, že letošní oblastní výstavu jiřinek na statku 
Lüftnerka v zoologické a botanické zahradě obeslalo jen 
šest pěstitelů z devíti, jež se jí v posledních letech zú-
častňovali. I tak byla velkolepou přehlídkou barev, tvarů  
a velikostí květenství. Většinu květin aranžovaly s vyso-
kým stupněm profesionality a invence zahradnice bota-
nické zahrady Miroslava Čechová, Hana Janouškovcová, 
Růžena Růžková, Marie Vaňousková a Petra Žebrová.  
I letos u návštěvníků bezkonkurenčně vyhrály velkokvěté 
jiřinky Petra Bohdana z Plzně-Radčic.

Jiřinky, dříve jiřiny, byly do Čech přivezeny na počátku  
19. století z Německa. Jejich původním domovem jsou Me-
xiko, Guatemala a Kolumbie. Rychle získaly na oblibě. Před 
rokem 1848 se staly symbolem českého obrození.

Hostem jiřinkové slavnosti byla další královská květina  
– růže. V ČR ojedinělá kolekce odrůd světového sortimentu 
z růžových plantáží Miloslava Šípa ve Skaličanech u Blatné 
připomenula věhlas blatenských růží a 125. výročí narození 
jejich slavného šlechtitele a pěstitele Jana Böhma.

Počasí letošního roku se promítlo i do druhé výstavy prv-
ního zářijového víkendu na Lüftnerce. Zatímco v minulých 
letech obdivovali příchozí krásné hrozny stolních odrůd  
z Vinice sv. Kláry v Praze-Tróji, letos mohli vinaři nabídnout 
jen přehlídku moštových odrůd, jež se používají k výrobě 
vín. Stolní hrozny nebyly ještě zralé.                                 (fh)

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

Královnám se letos nevedlo
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Zoologické zahrady III. tisíciletí Vyznání

Na přelomu září a října přiletěl do své vlas-
ti po devíti letech působení na Filipínách 

Pavel Hospodářský, bývalý ošetřovatel plzeň- 
ské a pražské zoo, současný vědecký pra-
covník Zoo Liberec. Setkání s ním bylo 
pro všechny, kteří podporují v rámci ak-
tivit občanského sdružení Faunus, k ně- 
muž se připojila i plzeňská zoologická a bo-
tanická zahrada, velkým zážitkem.

V roce 2004 začal působit na Filipínách ja- 
ko dobrovolník. Dnes je již uznávaným odbor-
níkem, který má za sebou čtyři světové prvo- 
odchovy. Pracuje v Záchranném centru pro 
ohrožené živočichy Talarak na filipínském 
ostrově Negros, které sám pomáhal založit. 

Program jeho pobytu v Česku byl vel-
mi, velmi pestrý. Především to byla setkání 
se sponzory, členy občanského sdružení 
Faunus, se žáky plzeňských a dalších škol, 
zaměstnanci plzeňské zoologické a bo-
tanické zahrady, kteří se aktivně účastní 
veřejné sbírky Talarak. Svou činnost nejen 
na ostrově Negros představil prostřed-
nictvím řady zajímavých přednášek na 
různých místech České republiky, včetně 
plzeňské zoo. Jako zástupce Zoo Liberec 
se rovněž zúčastnil mezinárodní konferen-
ce Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) 
v Edinburghu. Prezentoval zde svou prá-
ci a snahy Záchranného centra Talarak.

Za deset let činnosti Pavla Hospodářské-
ho na ostrově Negros byl vykonán obrovský 
kus práce. A to také díky společným finanč-
ním příspěvkům ve prospěch centra Talarak.

Vzniklo mj. tzv. satelitní centrum, které 
navázalo spolupráci se stanicí Talarak. Punta 
Ballo je potápěčské centrum na pobřeží, jež 
provozuje bývalý švýcarský fotbalista. Protože 
je nadšeným chovatelem ptáků, projevil zá-
jem zapojit se do záchranného chovu ohro-
žených druhů zoborožců. Z Talaraku získal 

odchované zoborožce rýhozobé a bělohla-
vé. Oba druhy se v Punta Ballo podařilo již 
rozmnožit. Stalo se tak jakousi pojistkou pro 
případ neúspěchu chovu v centru Talarak.

Pavel Hospodářský a Nadace Talarak se 
snaží pomáhat dvěma rodinám v horské 
vesnici Patag. Žijí zde na hranici jednoho 
z největších národních parků na Negrosu 
a živí je výroba dřevěného uhlí. Pro ostrov 
je to velmi nebezpečné živobytí, neboť do-
chází k velkoplošnému odlesňování krajiny. 
Talarak se snaží najít pro ně jiné zdroje pří-
jmu a odkupuje od nich proto šperky, které 
vyrábějí z přírodních materiálů. Ty prodává 
v turisticky navštěvovaných oblastech, ale 
také je zasílá do Evropy. Peníze z proda-
ných šperků tak pomáhají dvakrát. Poprvé 
v Patagu a podruhé v Talaraku, neboť šper-
ky se prodávají v ČR na osvětových akcích 
ve prospěch tohoto centra. Aby mohl ten-
to koloběh fungovat, muselo občanské 
sdružení Faunus z Liberce vyřídit spoustu 
legislativních povolení a veřejnou sbírku.

Talarak také spolupracuje s filipínskými 
ochranářskými organizacemi a dalšími vlád-
ními stanicemi. Na ostrůvku Danjugan vede 
terénní výukový program pro studenty za-
měřený na ornitologii. Usiluje o reintrodukci 
odchovaných zoborožců rýhozobých do tu-
risticky navštěvovaného resortu Mambukal. 
Podílí se také na projektu Naboubon. Jedná 
se o záchranu 25 ha pralesa s výskytem mo-
hutných stromů z čeledi Dipterocarpaceae, 
který měl být vykácen. Centrum začalo také 
s projektem chovu loskutáků palawanských. 
Cílem je nepodporovat prodej těchto ptá-
ků odchycených v přírodě na tržnicích, ale 
nabízet Filipíncům loskutáky pro domá-
cí chovy. Pomoc také směřuje na Jávu do 
Záchranné stanice Cikananga, kde se Pavel 
Hospodářský podílí na záchraně špačků 
červenokřídlých a sojkovců dvoubarvých.

Velmi příjemné bylo zjištění, že je Zá-
chranné centrum Talarak již po tři roky pro-
vozně  soběstačné. V roce 2013 chovalo při-
bližně 35 ptačích druhů a dva druhy savců 
v různých stupních ohrožení. Peníze, které 
přicházejí na sbírkový účet Talaraku, byly 
použity na výdaje, jež by centrum nedoká-
zalo samo pokrýt. Jedná se o nákup ornito-
logických kroužků, hygienických a některých 
medicínských a chovatelských pomůcek, 
dále byl ze sbírky zakoupen motocykl pro 
lepší mobilitu, peníze byly rovněž využity na 
stavbu výběhů pro jeleny sambary skvrnité  
a odchoven pro prasata visajanská. Byla také 
zakoupena nová nádrž a čerpadlo na vodu 
a na odchovně hmyzu byla opravena děravá 
střecha.                                    Text a foto  Jiřina Pešová

Doma po devíti letech

Před druhým listopadovým víkendem se 
přehnal přes Filipíny tajfun Haiyan. V ně-
kterých chvílích se řítil přes ostrovy podle 
aktuálních zpráv rychlostí až 370 km/hod. 
Odborníci ho pokládají za nejsilnější a nej-
ničivější tajfun, který kdy zasáhl pevninu. Za-
nechal za sebou nepředstavitelnou spoušť 
a způsobil obrovské materiální škody. Přes-
to, že bylo evakuováno na milión osob, vy-
žádal si 10 000 mrtvých. 

Pro Záchranné centrum Talarak to byla, 
bohužel, již třetí živelná pohroma za po-
slední měsíc. Po silném zemětřesení v říj-
nu stanici zaplavila povodeň, která poničila 
studnu. Zasažena byla také karanténa a vo- 
liéra pro vzácné holuby negroské. Uhynu-
lo rovněž několik ptáků, včetně vzácného 
zoborožce rýhozobého a papouška mady 
modrotemenného. Během tajfunu Haiyan 
popadaly stromy, které poškodily voliéry. 
Naštěstí nebyl nikdo zabit a centrum se tak 
intenzivně věnuje opravám.                 (p-w)

Nejen tajfun haiyan

Aleš Zíka, ošetřovatel

Sobota 26. 10. 2013 – to byl den, kdy se tří teraristé 
ze zoo Plzeň vydali rozšířit si své obzory a kvalifikaci 

v zacházení a péči o jedovaté hady v souvislosti s pláno-
vanou expozicí  nejjedovatějších hadů planety. Doposud 
se podobný kurz dal absolvovat jen v Jihoafrické repub-
lice. Letos se konal poprvé pro celou Evropskou asociaci 
zoo a akvarií (EAZA) ve Švédsku. Miroslav a Jan Dohna-
lovi a já, Aleš Zíka, jsme zde byli jako jediní z ČR. Ustou-
pili jsme od pohodlí aerolinek a služebním autem jsme 
se vydali na bezmála 1 500 km dlouhou trasu. Cestou 
jsme si udělali několik poznávacích zastávek. V dánském 
hlavním městě Kodani jsme navštívili místní zoo. Je hez-
ká i dobře řešená, ale jediným, čím nás skutečně uchvá-
tila, byl nový medvědinec pro lední medvědy. Rozlehlá 
a jistě velmi drahá stavba je architektonicky opravdu na 
výši. Prostě bomba! Nabízí desítky prosklených pohledů 
do bazénů, výhledy ze všech stran a asi 10 m dlouhý prů-
hledný tunel skrz ohromný bazén! 

V pondělí začíná v Göteborg - Universeum náš kurz. 
Zařízení zbudované městem a provozované Göte-
borgskou univerzitou se jeví kolemjdoucímu jako oby-
čejné nákupní centrum, ovšem uvnitř je vše úplně jinak! 
Dinopark, planetárium, švédská obdoba naší České řeky, 
která plynule přechází v braktická akvária. A poté dvě 
skutečně obří mořská akvária o obsahu 2 500 000 lit-
rů napřed se severskou a poté s tropickou rybí faunou. 
Další podívaná: reefová akvária s nádhernými korály, pa-
rádní kontaktní bazén s rejnoky, trnuchami a máčkami. 
Další expozice jsou už více terarijního rázu. Expozice 
„krásné, ale smrtící“ představuje jedovaté hady. Před ně-
kolikapatrovým deštným pralesem se tají dech. Zvěř na 
volno, motýli, žabky rodu Dendrobates, přehršle ptáků, 
ale i opiček tamarínů a kosmanů. A stále spousta akvárií, 
ale i návštěvníků. Mají jich tu více než 600 000 ročně. 

Kurz byl, ač se jednalo o první ročník, opravdu famóz-
ně, věcně a hlavně organizačně na takové úrovni, že žád-
ný z nás ještě nic takového nezažil! Zúčastnili se ho lidé  
z Chorvatska, Nizozemí, Itálie, Francie ale i Tanzanie a sa-
mozřejmě ze Švédska. Na nejvyšší úrovni byly díky před-
nášejícím i samotné přednášky. Ředitel univerzity Jan 
Westin, nejen švédská herpetologická legenda Göran 
Nilson, kurátor plazů z americké zoo v San Diegu Brett 
Baldwin a další. Kurz trval dva dny a obsahoval přede-
vším praxi. Probíraly se nové metody co možná nejbez-
pečnějšího odchytávání jedovatých hadů, bezpečnost 
práce při manipulaci s nimi, ale také  jsme se učili i jed-
noduché veterinární ošetření. A první pomoc při uštknutí 
– každý musel být figurantem. Po zakončení jsme obdr-
želi diplom a současně i dotazník, co by se mělo na dal-
ším ročníku zlepšit. Může být něco tak dokonalého ještě 
vůbec dokonalejší?!

Cestou zpět  jsme navštívili přenádherný soukromý 
skleník v dánském Randers. Podívat se do něj stojí váž-
ně za to ! 

Za všechny píši, že to byla pro nás hodně přínosná cesta!                                                      

Foto Jan Dohnal

Za jedovatými hady do Švédska
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Na základě výběrového řízení bylo pro 
konání letošní krajské environmentální 

konference pro učitele vybráno Environmen-
tální centrum Lüftnerka provozované Sdru-
žením přátel Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně IRIS. Jejich dosavadním dlouho-
letým pořadatelem bylo o. s. Ametyst spo-
lečně s Krajským centrem vzdělávání Plzeň. 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
a Sdružení IRIS má s pořádáním takovýchto 
konferencí značné zkušenosti. Jejich cyklus 
v letech 2006 až 2010 vzbudil zájem i mezi 
pedagogy v Karlovarském kraji, jižních a se-
verních Čechách. A podle jejich vzoru se ko-
naly obdobné environmentální konference  
i v některých dalších zoo – např. v Ostravě.

Program byl sestaven tak, aby vedle před-
stavení hlavních témat a prostředků environ-
mentální výchovy a vzdělávání se přítomní 
dozvěděli jaký je v současnosti náhled na 
tuto problematiku na obou klíčových mini-
sterstvech – školství a životního prostředí. 
Po velmi štědré morální a finanční podpoře 
v dobách, kdy zde měli hlavní slovo Zelení, 
došlo totiž k maximálnímu útlumu, který 
výstižně charakterizuje rčení, že s vaničkou 
bylo vylito i dítě. S velkým zájmem byl pro-
to všemi očekáván úvodní referát vedoucí-
ho oddělení dobrovolných nástrojů Mini-
sterstva životního prostředí Ing. Jaroslava 
Kepky. V podstatě potvrdil přetrvání stavu, 
který nastal na přelomu let 2011 a 2012. En-

vironmentální výchova, vzdělávání a osvěta 
(EVVO) rozhodně nepatří ani na jednom  
z uvedených ministerstev k prioritám. Navíc 
nejsou na její, byť elementární, podporu fi-
nanční prostředky.  

Tématem dalších přednášek a vystoupení 
byly ekologická výchova a třídění odpadů, 
lesní pedagogika, trvale udržitelný rozvoj, 
projektové vyučování, příprava učitelů pro 
environmentální vzdělávání na pedagogické 
fakultě Západočeské univerzity a zkušenosti 
z EVVO v Národním parku a chráněné krajin-
né oblasti Šumava a v sousedním Národním 
parku Bavorský les.

Nejvíce se zúčastněným líbila lekce prak-
tické lesní pedagogiky v podání lesního peda-
goga Lesů ČR Ing. Pavla Šefla. Nejzajímavější 
přednáškou bylo téma trvale udržitelného roz-
voje. Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc. z Fakulty 
pedagogické ZČU dokázal tuto velmi frekven-
tovanou problematiku představit z méně čas-
tých úhlů pohledu a posluchačům předložil 
množství zajímavých a k zamyšlení vybízejí-
cích argumentů a námětů.

Účastníci získali na konferenci řadu pod-
kladových materiálů – např. komplexní ad-
resář organizací poskytujících EVVO v Plzeň-
ském kraji či základní teze lesní pedagogiky 
a trvale udržitelného rozvoje. 

Odborným partnerem konference byla Fa-
kulta pedagogická ZČU. Na základě vzájemné 
vynikající spolupráce by nemělo zůstat jen  

u této konference a obdobná by se měla usku-
tečnit v rámci celoživotního vzdělávání i v roce 
2014. Bez výchovy k lásce k přírodě a uvědo-
mělému vztahu k životnímu prostředí už od 
dětského věku bude totiž trvale udržitelný roz-
voj jen prázdnou frází.                           

   (hš)

hlavním městem spojených arabských 
emirátů je Abu Dhabí. V posledních le-

tech jako by žilo ve stínu turistické perly 
Dubaje. Jenže zdá se, že se karta rychle 
obrací. V mnoha ohledech už má před Du-
bají opět navrch. Platí to i o zoologické za-
hradě Emirates Park Zoo. stejně je to vše, 
všechna ta velkolepá výstavba pro člověka 
z „malých českých poměrů“ jen málo po-
chopitelné. Tím spíše, že ještě v roce 1960 
zde bylo jen pár hliněných chýší, nic víc.

U Nás KrmENÍ DOVOLENO
Zvenku připomíná zoo na severozápadním 
předměstí spíše pravoslavnou pevnost s řa-
dou bání na hradbách. Na první pohled je 
zřejmé, že se modernizuje a rozšiřuje. Expozi-
ci drobných živočichů už nabízí nová vstupní 
hala s turnikety. Vejdeš dovnitř zahrady a už 
se k tobě přitočí indický prodejce vojtěšky. 
Svazeček za pouhý dirham (přibližně 5 Kč). 
Kupte si a nakrmte si kterékoliv zvířátko, zní 
nabídka. A návštěvníci ji berou doslova. Děti 
cpou vojtěšku býložravcům, ptákům, stejně 
jako šelmám. Rodiče přihlížejí a je jim to evi-
dentně jedno. Podle toho, kolik jsme ještě 
potkali prodavačů vojtěšky, musí být zvířata 
každý den přecpaná nebo je ošetřovatelé vů-
bec nekrmí. Jenže o kousek dál nabízí jiný Ind 
– už za tři dirhamy – kojeneckou láhev s mlé-
kem. Kůzlátko s jehňátkem, jimž je určeno, 
stojí vedle. Přichází k nim jedno dítě za dru-
hým a mláďata píjí jako naprogramované au-
tomaty. Nějaké týrání zvířat v tom tady nikdo 
nevidí. Vždyť Indové nejsou žádní pokoutní 
prodavači, ale zaměstnanci zahrady. Vojtěš-
ka se pěstuje na velkém zavlažovaném lánu 
hned vedle ní.

Nabídka zvířat je rozmanitá a zajímavá: tyg-
ři ussurijští, lvi, žirafy, zebry, tapíři, velbloudi 
albíni, tuleni, bílí tygři, jeden medvěd hnědý, 
ale řada plemen ovcí, opice. Většina zvířat žije 
v poměrně stísněných ubikacích a voliérách.  
V nové části zahrady už tomu však bude 
zřejmě jinak. Po jejím dokončení bude mít 
abudabská zoo dvojnásobnou výměru proti 
rozloze v prosinci 2012. Postaveno už je nové 
ptačí oddělení, jemuž vévodí jeřábi královští  
a plameňáci. Prozatím jen několik jedinců. 
Plán nově vznikající části zahrady slibuje i vel-
kou expozici s exotickými motýly.

Stavebně je vnitřek zooparku, zejména ob-
jekty pro šelmy, v jednotném arabském stylu. 
Skály, obdobně jako je tomu i v dalších zoo, 
jsou imitace – na laminátový skelet je nastří-
kána hmota napodobující kámen. Arabské 
mentalitě samozřejmě odpovídá množství 
laviček, dětských koutků, kavárniček a bister,  
a to přímo mezi zvířecími expozicemi. Kafíčko 
si můžete vypít v těsné blízkosti tygra ussurij-
ského. Od jeho otevřené tlamy vás bude dělit 
jen husté silné pletivo. Naše průvodkyně vy-

Káva vedle tygra, grilování mezi vzácnými rostlinami 
František Hykeš

Zajímavá výuka

Expedice za poznáním

Pokračování na straně 18. 

Trvale udržitelný rozvoj nesmí být jen prázdnou frází!

Při konferenci byl vyhodnocen IV. ročník 
soutěže Plzeňského kraje Zelená škola. Třetí 
místo obsadila SŠ informatiky a finančních 
služeb Plzeň, II. místo SOU Domažlice, Pro-
kopa Velikého a I. místo Církevní SOŠ Spá-
lené Poříčí. 

Foto Renata Vídršperková
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světluje: „Arabové nejsou zvyklí příliš chodit, 
rádi posedávají, občerstvují se, piknikují, uží-
vají života. Do zoo se nechodí za poučením, 
ale na rodinný výlet, odpočinout si, potkat se 
s přáteli.“ Návštěvníci proto nejsou poučováni 
desítkami naučných tabulí, na informace jsou 
poměrně skoupé i jmenovky u zvířat, v zřejmě 
nejstarší části i zcela chybějí. Zato na zvířa-
ta je pohled ze všech stran a děti mají navíc  
k dispozici pozorovací okénka v hrazeních 
expozic. Ale buďme spravedliví: Kdo chce, 
dozví se, co je to mezinárodní úmluva CITES  
a pro školy je určeno environmentální centrum  
v zázemí zahrady. V nových pavilonech, vě-
novaných plazům a vodnímu světu, se zobra-
zují veškeré informace o chovaných druzích  
v anglickém a arabském jazyce na obrazovkách  
a doprovázejí je i fotografie z míst, kde jed-
notliví živočichové volně žijí.

Arabova spokojenost z návštěvy zoo by ne-
byla úplná, kdyby se nemohl zúčastnit nějaké 
zvířecí show. V abudhabské si může vybrat 
mezi show malých pejsků a delfínů. Obvykle 
navštíví obě. 

Najít ve spojených arabských emirátech 
kousek přírody se zelenými stromy, keři, 
bylinami, trávou je mimo městské parky 
prakticky nemožné. Velkým, vyhlášeným 
a nejstarším – naší terminologií řečeno 
– přírodním parkem v Dubaji je lesopark 
mushriq. Přírodním zázrakem v poušti je 
říční kaňon s jezírky a kousky zeleně v oko-
lí hatta Pools poblíž města hatta u hranic  
s Ománem. Jen ho najít. Zeptáte se na 
cestu vojáků střežících hraniční přechod  
a oni neumí anglicky. Beztak – bůhví od-
kud jsou. Informujete se v prvotřídním 
hotelu. Všechno vám zde vysvětlí, ale už 
na třetí křižovatce zjistíte, že v praxi je to 
složitější. A domorodec, ač u kaňonu ni-
kdy nebyl, nemá o něm ani tušení, vám 
suverénně popíše následující cestu. Jenže 
ona po pár stovkách metrů skončí ve stá-
čírně minerálních vod.

PŘÍrODA ZNásILNĚNá ODPADKY 
S mapkou snad Hatta Pools objevíme. Přejíž-
díme hranici mezi Emiráty a Ománem. Vede 
podél ní vysoký plot z ostnatého drátu připo-
mínající naši dřívější železnou oponu. Jaký 
má účel, když oba státy jsou členy Unie arab-
ských zemí Perského zálivu a obě mají přibliž-
ně stejnou životní úroveň, nechápeme. V prů-
jezdu nám ale nikdo nebrání. Od této chvíle 
až po odpolední výjezd zpět na dálnici se 
přestáváme orientovat, na území které země 
jsme. Spojených arabských emirátů nebo 
Ománu. Ostnatý drát je totiž jen místy. Silni-
ce, spíše prašná cesta, podél wádí (vyschlé-
ho koryta řeky) je úzká, plná ostrých zatáček  
a tak rychle stoupá a zase klesá, že si připa-
dáme jako na lochnesce nebo při divokém 
přejíždění písečných dun. Neřídím, a tak před 
jedním zvlášť prudkým kopečkem raději vyjdu 
na jeho vrcholek, abychom měli jistotu, že se 
proti nám nevyřítí auto. Těžko se vyhýbáme  
s osobáky, s nákladním autem si to vůbec ne-
dovedeme představit; ale protože se zde staví 
nová silnice, jejich přítomnost je značná.

První pohled na Hatta Pools ze silniční vy-
hlídky není nijak impozantní: Dvě velké cis-
terny na vodu, jedna autocisterna a od nich 

hadice k malému jezírku. A také několik 
osobních aut a turistů. Prvotní dojem nijak 
nevylepší ani přímý kontakt s přírodní kurio-
zitou. Asi tři metry hluboký úzký kaňon, spíše 
průrva, na jejímž dnu je několik jezírkovitých 
prohlubní. Velice zajímavá je hornina, v níž si 
voda vyhloubila tuto krkolomnou cestu. Jde 
o zvláštní slepenec tvořený jak valouny, tak 
místy ostrohranným štěrkem; od pohledu je 
tvrdý a šedá barva mu dodává věrnou vizáž 
staršího betonu. Průrva i celé údolí tak vypa-
dají jako uměle vybudované.

Z čeho máme opravdový šok, je zdejší ne- 
pořádek. Hned u prvního jezírka je tolik plas- 
tových talířků, příborů, lahví – jakoby je sem 
vysypalo popelářské auto. Stěny kaňonu „vy-
lepšují“ vyryté nápisy a malůvky. O nic lepší 
to není ani v případě ostrůvků zeleně v okolí 
Hatta Pools. Přímo vybízejí ke grilování (BBQ). 
Uklidit po sobě? To Araba, natož Inda, vůbec 
nenapadne. Přitom by to byla tak krásná místa. 
Jsou celoročně zelená, bublá tu horský potůček, 
ze strání prýští pramínky vody. Vyskytuje se zde 
řada rostlin. Vzhledem k minimálnímu počtu 
takových lokalit uprostřed pouště a skalistých 
hor určitě vzácných. Vždyť kolik takových dal-
ších míst je v této nehostinné pouštní krajině?! 

Jako post skriptum (P.s.) k oběma, ale 
zejména druhé cestopisné črtě, si nemohu 
odpustit následující zážitek.

KONEC sVĚTA sE (PrOZATÍm) NEKONAL
Ve Spojených arabských emirátech jsme pro-
žívali loňské Vánoce a první dny nového roku 
2013. Věřit v konec světa prorokovaný na 21. 
prosince, tak nás zastihl daleko od domova. 
Jednou úspěšnou manažerkou českého pů-
vodu jsme byli ten den pozváni na vánoční 
oběd do přímořského hotelu Madinat, Mina 
Al Salam. Hotel se chlubí tím, že zachránil 
před vyhubením místní želvy a v kanálech, 
kterými se projíždějí turisté v historických 
bárkách, je dále rozmnožuje. Při zástavbě 
mořského pobřeží totiž přišly o své přirozené 
teritorium. Ve 14 hodin vyhlásil konferenciér 
jejich veřejné krmení. K místu, kde se ode-
hrávalo, přišla jediná paní s několika dětmi  
a po chvilce se tam za mnou rozběhla i vnuč-
ka (na což jsem byl patřičně hrdý). Jinak všech 
dalších několik set přítomných se dál ládova-
lo dobrotami, popíjelo, bavilo a veselilo. Že by 
měl být právě dnes poslední den jejich života, 
si určitě vůbec nepřipouštěli.

Ne, lidstvo není ohroženo děsivými před-
pověďmi vesmírných katastrof a konců světa. 
Je ohroženo samo sebou. Svými neustále se 
zvyšujícími nároky na úkor přírody, prohlubu-
jícím se konzumním způsobem života, který 
už dosáhl globálních rozměrů. 

  Foto Hana Hykešová  

Pokračování ze strany 17.
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Soutěž Kalendárium 2014
rámcový přehled hlavních akcí 

pořádaných sdružením IrIs, 
Zoologickou a botanickou zahradou 

města Plzně a jejich partnery v roce 2014
1. ledna: Jak na Nový rok, tak po celý rok – tradiční slevová akce pro první 
návštěvníky v novém roce
23. 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 
22. března: Otevírání České řeky a Vítání jara v zoo – komponovaný pořad na 
počest nového jara s vědomostními a dovednostními soutěžemi – celodenní 
program (nositelé rybích jmen zvýhodněné vstupné)
5. dubna: Ptačí sobota – celodenní naučně soutěžní program na počest Me-
zinárodního dne ptactva (nositelé ptačích jmen zvýhodněné vstupné)
19. dubna: Plzeňský Den Země – vyvrcholení VIII. ročníku soutěže ve sběru 
hliníkového odpadu v domácnostech –  Kilometrovka u Kalikovského mlýna 
(14 hod.)
19. – 21. dubna: Český rok na vsi – Tradiční Velikonoce na statku Lüftnerka 
– celodenní program
30. dubna: Český rok na vsi – čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka  
– odpolední a podvečerní program (čarodějnice a čarodějové vstup zdarma)
1. května: MAY DAY pro ochranu přírody – celodenní program
Český rok na vsi – folklórní odpoledne pod staročeskou májkou na statku 
Lüftnerka 
17. – 18. května: Dny japonské kultury, letos na počest 10. výročí otevření 
japonské zahrady Šówa-en – celodenní program 
Konec května/začátek června: Oslava Dne dětí – celodenní program
7. června: Český rok na vsi – Lochotínský sekáč – IX. ročník soutěže v sekání 
kosou a srpem pro širokou veřejnost – odpolední program
14. června: Slavnost květů s vyhlášením Květinové dívky 2014, Vítání léta  
– pohádková stezka, celodenní program 
28. června: Adie školo, hurá na prázdniny (soutěže, hry, soutěžní naučná 
stezka) – celodenní program
Červenec: 1. a 2. běh letního dětského příměstského přírodovědně zaměře-
ného tábora Deset dnů s kamarády ze zoo 
Červenec – srpen: Prázdninová štafeta po turistických cílech Plzeňského kra-
je pro děti a mládež do 18 let (společná akce Plzeňského kraje, ZOO a BZ  
a Plzně 2015 – XII. ročník)
30. srpna: Ahoj prázdninám (soutěže, hry, soutěžní naučná stezka) – celo-
denní program 
13. – 14. září: Slavnosti babího léta na Lüftnerce s jubilejním X. ročníkem 
oblastní výstavy jiřinek, Tradiční vinobraní pod Vinicemi – celodenní program 
20. – 21. září: Český rok na vsi – festival dobových řemesel a činností k užitku 
i potěše a staročeských jídel STATEK 2014 – celodenní program 
28. září: Hravý podzim – Přes tři světadíly za medvědy (soutěžní program  
v afrických a asijských expozicích a u výběhů medvědů) – celodenní program 
4. října: Hravý podzim – Zvířecí sobota s velkým srazem plyšových zvířátek, 
dále kontaktní soutěže, zvířecí naučná stezka – odpolední program 
11. října: Hravý podzim – Běh Kilometrovkou po šesti – rekreační běh se 
čtyřnohými miláčky o ceny, doprovodné akce – odpolední program 
29. listopadu: Český rok na vsi – adventní dílna na statku Lüftnerka – zdobíme 
si adventní věnce – odpolední program
6. prosince: Český rok na vsi – Čertovské odpoledne s mikulášskou nadíl-
kou na statku Lüftnerka, ukládání medvědů k zimnímu spánku – odpolední 
program
13. prosince: Český rok na vsi – adventní dílna na statku Lüftnerka na téma 
vánoční cukroví a netradiční ozdoby 
20. prosince: Český rok na vsi – živý betlém na statku Lüftnerka – odpolední 
program
24. prosince: Nadělte zvířátkům do jesliček a chyťte si zlatou rybku, vánoční 
soutěžní naučná stezka, Vánoce u šimpanzů – dopolední program
31. prosince: Silvestrovský dopolední program – Chyťte si zlatou rybku (sou-
těžní program), silvestrovská naučná stezka o ceny, přivítání symbolického 
posledního návštěvníka plzeňské zoologické a botanické zahrady v roce 2014
Vánoční prázdniny – pracovní dny: Vánoční dětský klub (denní tábor ve formě 
tvůrčích dílen)
1. ledna 2015: Jak na Nový rok, tak po celý rok – tradiční slevová akce pro 
první návštěvníky v novém roce

Změna programu vyhrazena!

Zoogeografickými oblastmi plzeňské zoo
Soutěž, která vás provází po jednotlivých zoogeografických oblastech v Zoo- 
logické a botanické zahradě města Plzně, vstupuje do čtvrtého kola. Podle po-
čtu odpovědí (většinou správných) vás oslovila a baví. Prozatím jsme navštívili 
Austrálii, Afriku a Asii. Na řadě je Evropa. Část odborné veřejnosti považují Evro-
pu a Asii za jediný kontinent a živočichy a rostliny zde žijící nazývají euroasijský-
mi. Tomuto zeměpisnému modelu je věrné i uspořádání jednotlivých expozic 
a botanických výsadeb v plzeňské zoologické a botanické zahradě.

Dnešní otázky vás určitě nezaskočí. Vždyť Evropa je naším domovským 
světadílem.

Při slově korek se vám vybaví nejspíše zátky lahví. Je přírodního 
původu. Stromy, které ho poskytují rostou v Evropě? ANO NE            
Jsou makakové symbolem španělského Gibraltaru a jedinou  
v Evropě žijící opicí? ANO NE
Nejdelší a nejvodnatější evropskou řekou je Dunaj nebo Volha?
Puszta je nejrozsáhlejší souvislá evropská step. 
Nachází se na Ukrajině, v Moldavsku, Maďarsku nebo Rumunsku?
A jednu otázku také od nás: Žijí někde na území ČR medvědi?  ANO NE 

                                 
Odpovědi pište na dresu: 
hykes@plzen.eu nebo ZOO a BZ m. Plzně Pod Vinicemi 9 301 64 Plzeň
a těšte se na zajímavé ceny spojené s přírodou!
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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 vzdělávání v Západní 15 
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 rozšířenou působností.    

ZOOTRHY PLZEŇ V ROCE 2014
V Kulturním domě Peklo v Pobřežní ulici se konají:

11. 1., 15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6 , 26. 7., 20. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12.
Prodej, nákup a výměna terarijních živočichů, exotických rostlin, krmiv, 

chovatelských potřeb a literatury. Jejich přejímka od 6 do 9 hod.
Cena stolu 100 Kč. Rezervace: 777 578 676.

První místo patří opět domažlickým gymnazistům
Zoologická a botanická zahrada města Plzně spolupracovala i v roce 2013 na 
krajském kole Ekologické olympiády středních škol Plzeňského kraje. Tradičně 
se konalo 11. a 12. října v Církevní střední odborné škole ve Spáleném Poříčí. 
Vítězství si i tentokráte odvezlo družstvo z Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích, 
letos ve složení Jakub Procházka, Vítězslav Fronk a Manfred Schreiber. Stříbrné 
bylo zásluhou Lucie Černé, Jana Sedláčka a Karoliny Tláskalové jako loni Gym-
názium a střední odborná škola Rokycany. Třetí místo obhájili letos domácí 
studenti Jan Ouřada, Richard Pidojma a Jan Soukup.                                    (mv)    

Aktuálně



Návštěvnický servis
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA

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

listopad – březen od 9 do 17 hod. 
Vstupné: dospělí 140 Kč, zlevněné 100 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

facebook: Zoo Plzeň

Vydavatelé a redakce časopisu IRIS 
si dovolují v souvislosti s jeho posledním číslem 

v tomto roce poděkovat všem svým věrným 
partnerům za projevenou podporu 
a vynikající spolupráci v roce 2013.

 
Velké poděkování patří všem dobrovolným 

distributorům časopisu IRIS, 
jejichž prostřednictvím se dostává 

ke svým čtenářům v Plzeňském 
a Karlovarském kraji, 
ale i v dalších místech.

Ocenění patří:
Plzeňskému kraji

Statutárnímu městu Plzeň
Nadaci 700 let města Plzně

American Chance Casinos Česká Kubice
Cestovní kanceláři BUSTOUR Foltýnová
Letecké škole Tomáše Vrbského AIR TOM

Nakladatelské a vydavatelské agentuře NAVA Plzeň
Grafickému studiu NAVADTP

Tiskárně NAVATISK
Veterinární klinice RPVET Plzeň MVDr. R. Protivy

Grafickému studiu a reklamní dílně Bílý slon
Papírnictví Sokolíková, ul. B. Smetany 6 Plzeň

Stejně tolik spokojených a úspěšných dnů 
jako je jich v roce 2014 přeje všem 

návštěvníkům, přátelům, sponzorům, 
kmotrům zvířat, spolupracovníkům, čtenářům 

a distributorům časopisu IRIS Zoologická  
a botanická zahrada města Plzně 

společně s redakcí.

Zůstaňte nám věrní i v novém roce!

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

RWE Energie, člen skupiny RWE, 
kmotr chovu vlka evropského

www.rwe.cz


